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CUVÂNT -ÎNAINTE 
 

 

 

 

Vineri, 14 februarie, 2020, a avut loc la Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga” Botoșani, 

Simpozionul  Județean „ CLASIC ȘI MODERN-METODE ȘI PROCEDEE PENTRU 

CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ”. 

Simpozionul este la prima ediție și a fost inițiat cu scopul realizării unui schimb de 

experiență și de bune practici între profesorii participanți și nu numai. La Simpozion au 

participat direct profesori și elevi de la Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga” dar și indirect, 

profesori  din județul Botoșani și din alte 17 județe, cu peste 100 de lucrări. 

În cadrul simpozionului, au prezentat lucrări cu titluri de real interes pentru colegi, profesorii: 

Jeni Boicu, Viorica Corolea, Radu Gonciar, Speranța Lemny, Violeta Nanu, Laurențiu 

Palade, Irina Mihaela Siminiceanu, Dana Simion și Adriana Vatavu. 

Volumul de față reunește  comunicările susținute la ediția I  a Simpozionului județean , 

organizat la Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani  în ziua de 14 februarie 2020, lucrări 

valoroase ale profesorilor de la Liceul Pedagogic si  ale profesorilor participanți de la școli și 

licee din țară(participare indirectă). 

La eveniment au fost înscrise  116 lucrări şi au participat direct si indirect  146  de elevi şi 

cadre didactice din Botoșani și din țară  (Arad, Bistrița Năsăud , Bacău, Bucureşti,Buzău, 

Caraș Severin, Gorj, Galați, Iaşi, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Hunedoara, Olt, 

Teleorman, Vaslui, Prahova, Neamț ).  

Le mulțumim călduros tuturor participanților și îi așteptăm la edițiile următoare ale 

simpozionului.  
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TEHNICI DE STIMULARE A INTERESULUI PENTRU LECTURĂ 

 

                                                                       Bibliotecar Adochiţei Garofiţa 

                                                           Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga” Botoşani 

 

       Lectura reprezintă un fenomen, deopotrivă social şi psihologic, atingând categorii 

diverse ale populaţiei, cu niveluri diferite de posibilităţi şi pregătire profesională, de cultură. 

     Poate fi studiată din două perspective diferite, pe care, pentru o identificare sumară, deşi 

nu întru totul exactă, le putem numi cu termenii antagonizaţi de Dilthey, la începutul veacului 

nostru: explicarea şi comprehensiunea. Pe de o parte, e vizată o abordare obiectivă a 

fenomenelor cognitive (percepţia, memoria, activitatea neuro - cerebrală), prin proceduri 

metodice, verificabile (observaţie, experiment, construire de modele); pe de alta, o interogaţie 

a subiectivităţii, menită să pună în evidenţă şi să conceptualizeze ceea ce ni se întâmplă când 

facem experienţa citirii unui text.  

 Tipuri de lectură 

     O abordare a acestui aspect este foarte dificilă având în vedere multitudinea de 

interpretări încercate până acum şi care folosesc în argumentaţia lor criterii diferite de 

comparaţie valorică. 

      Ezra Pound, încercând o tipologie a cărţilor, arată că sunt cărţi care se citesc pentru 

dezvoltarea inteligenţei, pentru ameliorarea cunoştinţelor şi o percepere mai bună şi mai rapidă 

decât înainte şi cărţi care sunt destinate şi servesc la odihnă sau care sunt utilizate ca stimulent 

sau calmante. 

     Andre Maurois face şi el o tipologie a lecturii: „lectura-viciu”, proprie celor care 

„găsesc în ea un fel de opiu prin care se eliberează de lumea reală”; „lectura-plăcere”; „lectura-

muncă” a celui care caută într-o carte anumite cunoştinţe, materiale documentare de care are 

nevoie. 

      N. Georgescu-Tistu, cunoscutul bibliolog, pornind de la modul de abordare a textului 

unei opere face următoarea clasificare:  

1) lectura analitică, pornind de la opera întreagă spre părţile componente;  

2) lectura sintetică, pornind de la părţile componente;  

3) lectura critică, în care cititorul se declară mai mult sau mai puţin motivat, de acord sau nu 

cu autorul cărţii. 

    Costache Olăreanu, abordând tipul de lectură obiectivă (cartea este considerată exclusiv ca 

sursă de informaţii) face o tipologie a acestui fel de lectură: 
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 a) lectura de studiu sau lectura de învăţare, care are ca principală caracteristică obligativitatea, 

de existenţa sau inexistenţa ei fiind legat succesul sau eşecul în activitate;  

b) lectura complementară sau de informare; 

c) lectura de consultare aplicată tuturor tipurilor de materiale de referinţă. 

      Lectura liniară e o formă de lectură hiperlogografice neevoluată, în care cel mai 

adesea, din obişnuinţă şi rutină, textul e parcurs secvenţial şi în întregime (de la început până 

la sfârşit). Sub vocalizarea e înlăturată; ea mai apare totuşi incidental când cititorul întâlneşte 

un cuvânt care-i lipseşte din repertoriu, e puţin frecvent sau prea greu discriminabil (de 

exemplu din cauza lungimii). Inconvenientul acestui tip de lectură e că-l reduce pe cititor la 

pasivitate şi-l dezangajează. A paria pe capacitatea cuvintelor de a menţine constant atenţia în 

stare de alertă nu e foarte rezonabil de vreme ce numai arareori se întâmplă ca textul să fie 

foarte complet, iar cititorul foarte interesat. Dar chiar şi atunci îndărătnicia de a fi complet şi 

de a nu anticipa se răzbună de obicei prin oboseală şi scăderea gradului de motivaţie.  

     Lectura receptivă (Receptive reading) e o variantă ameliorată a lecturii liniare, 

caracterizată prin executarea integrală a parcursului textual însă cu supleţe, variind considerabil 

viteza, cu reveniri ocazionale, explorând atent locurile strategice (introducerea, concluziile, 

etc.) pentru a înregistra complet şi exact, cu maximă acurateţe, ceea ce comunică textul. E o 

lectură intensivă, analitică, asimilatorie, adecvată în cazul unor manuale, cursuri, lucrări 

specializate, etc., o formă a lecturii receptive, reţinută de A.K. Pugh, ar putea fi numită lectură 

asociativă (Responsive reading); ea e prestată cu atenţie, dar implică reveniri, retrospecţii şi 

momente de întrerupere; uzează de text ca o sursă de impulsuri asociative, reflexive şi 

creatoare.  

      Lectura literară poate fi considerată o variantă a lecturii receptive şi asociative; 

mai mult ca oriunde, strategia abordării e aici condiţionată de specificitatea textului (roman 

clasic, roman modern, poeme, etc.) şi de proiectul cititorului (degustare, cronică literară, survol 

informativ, studiu analitic, etc.); tocmai de aceea e greu de stabilit demersuri de valoare 

generală. E totuşi evident că lectura literară impune cititorului o atitudine depragmatizată, de 

consimţire la instalarea în ficţiune, că acordă o atenţie prevalentă formei, fiind interesată mai 

mult de “cum” se spune decât de “ce” se spune; că e mai degrabă lentă, implicând reveniri şi 

întreruperi, că în cazul operelor poetice e circulară, cu intrări multiple, senzuală, atentă la 

muzica şi plasticitatea vorbelor.  

     Lectura informativă, globală (skimming) e o lectură selectivă care vizează obţinerea 

unei idei de ansamblu asupra textului (examenul unei pagini de ziar, răsfoirea unei cărţi, etc); 

cititorul explorează cu privirea suprafaţa textuală în căutarea unor puncte de sprijin: el “agaţă” 



14 

 

ici un cuvânt-cheie, dincolo un titlu, mai încolo un grup nominal cu funcţie tematică, încercând 

să înţeleagă despre ce este vorba fără să aprofundeze (care e informaţia esenţială, ce urmăreşte 

autorul, cum e organizat opera, etc.); randamentul acestui parcurs “în survol” depinde în mare 

măsură de cunoştinţele prealabile asupra autorului ori a problematicii care face obiectul 

textului, ca şi de antrenamentul, discernământul, buna condiţie fizică şi psihică a cititorului. 

Pentru că însă satisfacerea optimă a tuturor acestor parametri lasă adesea de dorit, riscul de 

eroare (prin omisiune, confuzie, neînţelegere, etc) e foarte ridicat: ajunge ca cititorul să fie 

obosit sau nervos, ori să subestimeze complexitatea textului cu care se confruntă pentru ca 

rezultatele inspecţiei sale să fie arbitrare şi de puţin folos.  

    Lectura exploratorie (skanning, reperaj) constă în recuperarea unui simbol sau a 

unui grup de simboluri predeterminate din ansamblul unui text (găsirea unei referinţe în 

dicţionar, a numărului de telefon în anuarul abonaţilor, etc.), diferă şi în parcurgerea liniară şi 

de parcurgerea globală întrucât se focalizează asupra unui singur punct; depinde, ca 

operativitate şi eficienţă de organizarea serială şi metodică a textului (respectarea strictă a 

ordinii alfabetice, cronologice, etc.).  

    Lectura de cercetare (search reading) este o variantă a lecturii exploratorii, ea constă 

în recuperarea unei informaţii pe o temă prestabilită, dar căreia nu-i cunoaştem cu precizie 

reprezentarea simbolică; e caracterizată de inspecţia atentă a textului în direcţia globalităţii, nu 

însă a liniarităţii, şi de frecvente mişcări înainte-înapoi. 

    Lectura rapidă constă în raţionalizarea mecanismelor perceptive şi ameliorarea 

comprehensiunii spre a obţine performanţe superioare, atât pe plan cantitativ (sporirea vitezei), 

cât şi pe plan calitativ (asimilarea mai eficientă a conţinutului). Deşi metodele lecturii rapide 

conduc uneori la rezultate spectaculoase, ele sânt departe de a produce miracole, cum îşi 

închipuie unii cu naivitate. Aplicarea lor nu e posibilă oriunde, oricum şi nu garantează 

totdeauna reuşita. De pildă, tehnicile lecturii rapide pot fi adaptate textelor referenţiale, mai 

greu celor pseudo referenţiale, deloc celor autoreferenţiale. A le utiliza pentru a citi un roman 

modern, de scriitură foarte elaborată, ori un poem, e o aberaţie. În aceste cazuri se impune mai 

degrabă procedarea inversă, cum recomandă Emile Faguet: “A citi lent e principiul de 

căpetenie, aplicabil în chip absolut oricărei lecturi (literare). (Faguet, 3). Nu însă lui Zola – 

afirmă Barthes – altminteri de acord că precipitarea e în anumite cazuri un non-sens: ,,Citiţi 

încet, citiţi totul dintr-un roman de Zola, cartea o să vă cadă din mâini; citiţi repede, în salturi, 

un text modern, acest text va deveni opac, imposibil de gustat”. (Barthes, 23).  

Problema lecturii rapide nu e numai tehnică, ci şi psihologică: e necesar ca cititorul să 

fie motivat, să se poată investi afectiv, să ştie clar ce urmăreşte, să fie în stare să-şi 



15 

 

conştientizeze şi să-şi planifice modul de a proceda. În fine, nu poate fi ignorat riscul 

superficialităţii pe care-l implică practicarea tehnicilor de “survol” şi “reperaj”, centrale în 

lectura rapidă; ele conduc de multe ori la a afla “despre ce” se vorbeşte şi nu la a cunoaşte 

efectiv “ce” se vorbeşte. 

Dincolo de aceste rezerve, posibilităţile de îmbunătăţire a capacităţii de lectură sunt reale şi e 

extrem de important să fie cunoscute. 

,, Lectura e un act atât de complex încât e legat de toate posibilităţile, aptitudinile, tendinţele 

individului. Motivaţiile ei pot fi distinse în funcţie de clase sociale, vârstă, evenimentele 

existenţei, starea fizică, etc.” (Georges Poulet) 
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PROGRES ŞI PERFORMANŢÃ ÎN EDUCAŢIE PRIN METODE 

MODERNE   DE PREDARE – ÎNVÃŢARE - EVALUARE  

      

Prof: Anton Mãdãlina  Colegiul Economic Cãlãraşi       

 

 Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile 

folosite în şcoalã de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, 

lucrurile, ştiinţa. Ele sunt, totodată, mijloace prin care se formează  şi se dezvoltă priceperile, 

deprinderile şi capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii, 

transformând exteriorul  în  facilităţi interioare, formându-şi caracterul  şi  dezvoltându-şi  

personalitatea. 

    Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale, lasă impresia că nu ar mai fi în 

conformitate cu noile principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă 

dobândi o valoare deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care 

să-i asigure accesul la mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de timp. 

Metodele moderne de predare - ȋnvãţare – evaluare pun accent pe învăţarea prin 

cooperare, aflându-se în antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare. În procesul instructiv-

educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a 

„învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de 

angajare şi acţiune. Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă 

implicarea elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi 

aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, elevii ȋnvaţã sã gândeascã critic. A gândi 

critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri raţionale, a propune 

opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a construi argumente 

suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. 

În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care metodele de învăţământ 

sunt considerate inovative  este caracterul lor activ, adică măsura în care sunt capabile să 

declanşeze angajarea elevilor în activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, 

capacităţile cognitive şi creatoare. Aceste  metode inovative se numesc metodele interactive 

centrate pe elev, acele  modalităţi moderne de stimulare a  învăţării şi dezvoltării personale 

încă de la vârstele timpurii, instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de 

experienţe, de cunoştinţe. Metodele şi tehnicile interactive de grup se clasificã, dupã funcţia 

principalã didacticã  ȋn : 
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a)Metode de predare -ȋnvãţare interactivã ȋn grup : metoda predãrii / ȋnvãţãrii 

reciproce(Reciprocal teaching - Palinscar);metoda "mozaicului"( Jigsaw); citirea 

cuprinzãtoare; metoda "Cascadei"(Cascade); metoda "Piramidei"; ȋnvãţarea dramatizatã. 

b)Metode de  stimulare a creativitãţii : "Brainstorming"; "Explozia stelarã"; 

"Metoda pãlãriilor gânditoare"; "Caruselul"; "Multi-voting"; "Masa rotundã"; interviul de 

grup; studiul de caz; "Incidentul critic"; "Phillips 6/6"; "Tehnica 6/3/5"; "Metoda Frisco". 

c)Metode de cercetare ȋn grup : tema / proiectul de cercetare ȋn grup; 

experimentul pe echipe; portofoliul de grup; SINELG (Sistemul Interactiv de Notare 

pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii);Mozaicul;Cubul;Inteligenţele multiple; 

Ciorchinele; Turul galeriei; Tehnica  Lotus-Floarea de nufãr ; Explozia stelarã; Metoda 

FRISCO; Metoda RAI.  

Nu insist asupra descrierii fiecãrei metode deoarece intenţia mea este de a oferi câteva 

exemple eficiente folosite de mine la clasã, care au stârnit interesul elevilor şi au fost aplicate 

cu succes. Astfel, la clasa a V-a am folosit cu succes metoda “Inteligenţelor multiple”(8 

inteligenţe) ȋn eleborarea unui portofoliu colectiv, la unitatea “De-a ce mã joc...”, textul suport 

fiind “Vizitã” de I. L. Caragiale. Această activitate, alcătuirea portofoliului şi prelucrarea lui, 

poate fi desfăşurată şi secvenţial, elementele componente putând fi discutate la orele de curs, 

pe măsură ce sunt elaborate (de la o oră la alta), ca teme diferenţiat acordate, nu suplimentar, 

celor curente. Exemple de cerințe pentru fiecare tip de inteligență: 

        Tema nr. 1 

- Realizează un desen, o planşă colorată sau o acuarelă, care să reprezinte scena vizitei, din 

opera cu acelaşi nume a lui Caragiale, aşa cum ţi-o imaginezi tu. 

- Transpune, în relief, din resturi de pânză sau prin colaje, din păpuşi sau plastilină, ori din 

orice alt material pe care-l consideri potrivit, chipul celor trei personaje ale schiţei „Vizită”, de 

I. L. Caragiale, cât mai expresiv posibil. 

            Tema nr. 2 

- Imaginează-ţi că ai ocazia de a dialoga cu Ionel, personajul principal al lecturii studiate de 

tine. Este în „ toane bune” şi e dispus să-ţi dea atenţie. Alege-ţi un coleg, despre care ştii că 

este bun interpret al textelor compuse. 

- Compuneţi, împreună, o suită de minimum zece întrebări, pe care să i le adresaţi maioraşului, 

legate de comportamentul său în timpul vizitei amicului mamei sale, cu ocazia onomasticii cu 

bucluc. 



18 

 

- Numerotaţi-le, în ordinea pe care o consideraţi logică, respectând un anumit plan (de exemplu, 

în ordinea năzbâtiilor săvârşite de el, sau cea a interesului vostru personal, adică...după cum vi 

se pare mai interesant...). 

            Tema nr.3 

- Ce alte variante ale întrebărilor formulate de colegii voştri puteţi oferi, care vi se par mai clare 

sau mai nuanţate, pentru a afla cât mai multe de la Ionel, despre el însuşi? 

- Ajutaţi-i pe colegii voştri cu aprecieri şi noi întrebări, pe care să i le adreseze năzdrăvanului 

Ionel. 

Tema nr.4  

 - Imaginează-ţi că ai devenit, prin miracol, chiar Ionel, personajul lecturii studiate. 

- Răspunde, în scris, întrebărilor formulate de colegii tăi, încercând să-ţi închipui cum ar (ai ) 

fi gândit sau reacţionat, ca adevărat erou al schiţei lui Caragiale. 

- Alege-ţi un ajutor în această activitate, bun interpret al răspunsurilor formulate împreună, care 

să poată interpreta cât mai sugestiv textul cu răspunsurile tale, „regizând” împreună modul de 

reprezentare. 

Tema nr.5   

 - Închipuindu-vă că sunteţi chiar pe personajul principal al schiţei lui Caragiale, Ionel, 

compuneţi, pe o pagină – o pagină şi jumătate, un eseu, monologul eroului, prin care acesta îşi 

arată, în mod direct, toată lipsa de bun simţ ce l-a transformat într-un simbol al proastei educaţii. 

-  Imaginaţi, din punctul lui de vedere, posibilele motive care l-au determinat să aibă un 

asemenea comportament, în timpul vizitei. 

Tema nr.6 

- Bizuindu-vă pe propria putere de a judeca, ori chiar consultându-vă părinţii, prietenii, colegii 

(facultativ), scrieţi o suită de cel puţin zece sugestii, sfaturi, pe care le-aţi adresa doamnei 

Popescu, în vederea transformării micului ”terorist” al celorlalţi, Ionel, într-un „băiat bun”. 

- Imaginaţi soluţii care ar viza-o chiar pe mama eroului. 

Tema nr.7 

- Alcătuieşte un colaj, din imagini din viaţa plantelor şi a animalelor, care să oglindească ideea 

de armonie, echilibru, frumuseţe, folosind decupaje, reproduceri de pe internet. Însoţeşte-le cu 

mici comentarii personale. 

- Alcătuieşte un colaj cu imagini din viaţa plantelor şi a animalelor, care să oglindească ideea 

de dezechilibru, folosind decupaje, reproduceri de pe internet. Exprimă-ţi, alăturat, punctul de 

vedere, o impresie, o constatare pe care imaginile ţi-o sugerează. 
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Tema nr.8 

- Imaginează-ţi că eşti chiar d-na Popescu (sau musafirul ei), personaj al schiţei „Vizită...”, de 

I. L. Caragiale, Scrie, pe cel mult o pagină şi jumătate, pentru colegii tăi mai mici, din clasa a 

IV-a, un eseu cu titlul „Pagină de jurnal”, în care să dezvălui, din perspectiva acesteia 

(acestuia), sub formă monologată, impresiile, cu privire la ziua sărbătoririi lui Ionel. 

Metodele inovative de ȋnvãţare au mult mai mare succes la elevi, le capteazã atenţia şi 

le stârnesc interesul pe o perioadã mai mare de timp. Metoda folositã pentru a-i face sã 

conştientizeze efectele negative ale comportamentului lui Ionel a avut mare succes, temele au 

fost primite şi rezolvate cu entuziasm, de aceea consider ca astfel de metode, folosite la clasã 

ȋn procesul de predare - ȋnvãţare – evaluare, sunt mai utile, mai eficiente ȋn crearea 

competenţelor – cheie ȋn comportamentul elevilor şi ȋn pregãtirea lor pentru viaţã.  Profesorul 

nu mai este cel care ţine o prelegere în faţa elevilor, ci e mediator şi îndrumător în activitatea 

de învăţare pe care aceştia o parcurg. Predarea se realizează prin utilizarea unor metode activ 

– participative care să solicite interesul, creativitatea, imaginaţia, implicarea şi participarea 

elevului,în scopul însuşirii unor cunoştinţe care să–i folosească. 
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EDUCAȚIA ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN 

 

 

Prof. Înv. Primar, Ardeleanu Mariana 

Școala Gimnazială “Emil Brăescu”-Măgura 

 

 

 

Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii 

şcolii, a educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în variatele lor forme de 

articulare. Ca subsistem al macrosistemului de educaţie, sistemul şcolar, prin oferta sa 

educativă, contribuie la structurarea traiectelor de (auto)formare şi (auto)dezvoltare a 

personalităţii individului, pregătindu-l pentru a fi un beneficiar pretenţios al educaţiei 

permanente. 

În abundenţa informaţională cu care societatea actuală se confruntă, sistemul 

educaţional are dificilul rol de a forma personalităţi care să ştie să discearnă informaţia 

preţioasă de cea excedentară, de a extrage esenţialul din general. Astfel, în educaţie a apărut 

termenul de „educaţie modernă”. Temenul de modern este folosit în educaţie, de obicei pentru 

a releva situaţia avansată a prezentului în relaţie cu trecutul care a fost depăşit prin dezvoltare. 

Pentru unii, modernitatea este opusă practicilor tradiţionale şi se caracterizează prin 

schimbare, inovaţie şi dinamism. Şcoala şi oamenii ei se află acum la graniţa dintre modernism 

şi postmodernism. În societăţile moderne, cunoaşterea e echivalentă cu ştiinţa şi e importantă 

în sine. Oamenii caută căile optime pentru a dobândi „cunoaştere”, „ştiinţă” din cât mai multe 

domenii, considerând că astfel vor fi recunoscuţi drept persoane educate. Într-o societate 

postmodernistă, cunoaşterea trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu doar pentru „a şti” şi a 

stoca o serie de informaţii din diferite domenii, pentru a demonstra căt de „educat eşti”, ci, 

înveţi pentru „a face”, pentru „a folosi” ceea ce şti, pentru „a aplica” ceea ce ai acumulat, în 

folosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat este dezideratul major al 

educaţiei postmoderniste. 

Pedagogia postmodernistă are în vedere nişte educatori care să fie aceia care uşurează 

cunoaşterea şi participă la construirea cunoaşterii. Cunoaşterea se realizează pentru că este 

utilă. Relaţile educator-educat sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv 

şi pe cooperare. Această viziune promovează colaborări stânse ale şcolii cu comunitatea 

educativă presupunând reîntoarcerea elevilor către lume, promovând investigaţiile, 
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interogaţiile, discuţiile. Se renunţă la control, punându-se accent pe proces. Profesorul este 

animator, moderator. 

Activismul elevului implicat de strategiile folosite de către cadrul didactic în 

desfăşurarea activităţii de predare-învăţare se constituie ca un imperativ al orientării 

postmoderniste în educaţie. Şcoala postmodernistă trebuie să ştie cum să motiveze pe elev să 

înveţe şi cum să faciliteze procesul învăţării, organizând şi dezvoltând strategii de lucru 

interactive, punând accentul pe utilitatea cunoştinţelor şi pe necesitatea însuşirii lor pentru a 

se descurca în viaţă. Agenţii educaţionali trebuie să fie interesaţi de ceea ce-şi doresc elevii să 

înveţe şi de ceea ce pot să facă cu aceste cunoştinţe. Rolul profesorului este nu de a îndopa 

elevii cu diverse cunoştinţe, ci de a le arăta ce au de făcut cu acestea. 

Şcoala postmodernistă promovează învăţarea prin cooperare ca formă superioară de 

interacţiune psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea 

tuturor, îndreptat către acelaşi scop. Motivaţia este rezultatul acţiunii conjugate a tuturor 

membrilor ce urmăresc un destin comun. Atenţia este îndreptată asupra procesului de 

elaborare împreună, prin colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinii. Este împărtăşită 

părerea că toţi pot oferi alternative valoroase de soluţionare a problemei, dacă le sunt oferite 

premisele necesare şi sunt ajutaţi Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o 

funcţie mai mult corectivă, ameliorativă, decât de sancţionare, ducând la reducerea stresului. 

Ea se realizează prin raportarea la progresul inividului, şi are în vedere atât participarea 

fiecărui membru la procesul elaborării în comun cât şi rezultatele echipei. 

Analizând poziţia cadrului didactic în faţa problemelor instruirii şi ale învăţării, 

profesorul Ioan Neacşu afirmă că „educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să 

promoveze învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi 

creativă.” Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă şi 

creativă în şcoală, trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a 

gândirii divergente şi laterale libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. 

În acest sens apar ca adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea 

independenţei în gândire şi acţiune. Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecarui 

individ în parte, incitarea interesului către nou, necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii 

soluţiei după depunerea unui efort de căutare, dezvoltarea capacităţii de organizare de 

materiale, de idei prin întocmirea de portofolii asupra activităţii proprii, sunt 

coordonate  majore ale învăţării prin cooperare. 
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Lecţia de predare-învăţare devine astfel “o aventură a cunoaşterii” în care copilul 

participă activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi 

descoperind soluţii plauzibile. Rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi 

dirijare, iar motivaţia activităţii reiese din paticiparea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e 

implicat atât în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare, iar disciplina devine 

autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată de satisfacţia cooperării. Conduita creativă a 

cadrului didactic este unul din factorii care asigură dezvoltarea potenţialului creativ al 

elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să medieze între elev şi lumea 

cel înconjoară. El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea, ci şi să participe alături 

de elevi la elaborarea cunoştintelor; să servească drept model în legăturile interpersonale şi să 

încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi 

Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor în a-i 

sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. “Calitatea pedagogică a 

metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de 

profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii 

formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.” (Sorin Cristea). Dezideratele 

de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile 

sporirii caracterului activ al metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un 

pronunţat caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii instrucţinale (e-learning), în 

contaminarea şi suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, 

reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al 

elevului. 

Metodologia diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în 

grup, cu activităţile de muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia 

postmodernistă. Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează 

interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai 

activă şi cu rezultate evidente. 

 

Bibliografie: 

1. Cojocariu,V., , 2006, Secrete metodice în didactica preşcolară, vol. Editura C.C.D., Bacău. 

 2.Creţu, C. , 1997, Psihopedagogia succesului, Iaşi, Editura Polirom. 

3. Erich Geissler, 1977,  Mijloace de educaţie, Bucuresti, Editura Didactică şi Pedagogică. 

  



23 

 

METODELE  INOVATIVE APLICATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ 

CU PREȘCOLARII 

 

EDUCATOARE:ATES NADEA 

GRĂDINIȚA PN.NR.12,ARAD 

 

 

                Metodele utilizate la preşcolari sunt atât cele “clasice”, cât şi cele “moderne”; numai 

abilitatea cadrului didactic poate face ca orice metodă folosită să stârnească interesul copilului 

preşcolar şi să-l determine să înveţe în modul cel mai plăcut: prin joc. Cele mai utilizate metode 

interactive sunt cele care canalizează energiile creatoare ale preşcolarilor în direcţia propusă, 

le captează atenţia, stimulează mecasnismele gândirii, ale inteligenţei, voinţei, motivaţiei şi 

imaginaţiei şi îi implică afectiv în ceea ce fac. În învăţământul preşcolar sunt utilizate o 

multitudine de metode moderne însoţite de tehnici specifice şi resurse materiale, dintre care  

voi exemplifica câteva metode: 

 Bula dublă  

Tehnica bula dublă grupează asemănările şi deosebirile dintre două obiecte, procese, fenomene, 

idei, concepte. Bula dublă este prezentată grafic prin două cercuri mari în care se aşează 

imaginea care denumeşte subiectul Exemple: Animale-păsări, Copii-părinţi, Fructe-legume În 

cercurile mici aşezate între cele două cercuri mari, se desenează sau se aşează simbolurile ce 

reprezintă asemănările dintre cei doi termeni cheie. În cercurile situate în exterior la dreapta şi 

la stânga termenilor cheie se înscriu caracteristicile, particularităţile sau deosebirile 

 Cubul  

Strategie de predare –învăţare ce urmăreşte un algoritm ce vizează descrierea, comparaţia, 

asocierea, analizarea, aplicarea, argumentarea atunci când se doreşte explorarea unui subiect 

nou sau unul cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe sau a unei situaţii privite din mai 

multe perspective. ETAPE se formează grupuri de 4-5 copii , fiecare copil din grup 

interpretează un rol în funcţie de sarcina primită (rostogolici, isteţul, ştie tot, umoristul, 

cronometrorul)  ,copiii rezolvă sarcina individal sau în grup, într-un timp dat , prezintă pe rând 

răspunsul formulat. 

Pălăriuţele gânditoare 

 Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu controlul 

discuţiilor, extrage concluzii – clarifică/alege soluţia corectă  

Pălăria albă – deţine informaţii despre tema pusă în discuţie, face conexiuni, oferă informaţia 

brută aşa cum a primit-o – informează  

Pălăria roşie – îşi exprimă emoţiile, sentimentele, supărarea, faţă de personajele întâlnite, nu se 

justifică – spune ce simte  

 Pălăria neagră – este criticul, prezintă posibile riscuri, pericole, greşeli la soluţiile propuse, 

exprimă doar judecăţi negative – identifică greşelile  

 Pălăria verde – oferă soluţii alternative, idei noi, inovatoare, cauta alternative {Ce trebuie 

făcut?} – generează idei noi  

 Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează optimist 

posibilităţile, creează finalul. – Efortul aduce beneficii 
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 Explozia stelară  

Def. – Este o metodă de stimulare a creativităţii, o modalitate de relaxare a copiilor şi se 

bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de noi probleme şi noi descoperiri.   

 Obiective –formularea de întrebări şi realizarea de conexiuni între ideile descoperite de copii 

în grup prin interacţiune şi individual pentru rezolvarea unei probleme.  

 Descrierea metodei –copiii aşezaţi în semicerc propun problema de rezolvat. Pe steaua mare 

se scrie sau desenează ideea centrală. - Pe 5 steluţe se scrie câte o întrebare de tipul CE, CINE, 

UNDE, DE CE, CÂND, iar 5 copii din grupă extrag câte o întrebare. Fiecare copil din cei 5 îşi 

alege 3-4 colegi, organizându-se în cinci grupuri. Grupurile cooperează pentru elaborară 

întrebărilor. La expirarea timpului, copiii revin în cerc în jurul steluţei mari şi spun întrebările 

elaborate fie individual, fie un reprezentant al grupului. Copiii celorlalte grupuri răspund la 

întrebări sau formulează întrebări la întrebări. - Se apreciază întrebările copiilor, efortul .  
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TIBERIU CRUDU, CTITOR ȘI COORDONATOR DE ȘCOALĂ 

PEDAGOGICĂ 

 

 

                                                                                       Prof. Axinie Vasile, Liceul Pedagogic  

                                                                                                  „Nicolae Iorga” Botoșani 

 

     ”Eu în viață n-am avut alte mulțumiri și bucurii, decât cele venite de la elevii mei și de la 

colegii mei care m-au ajutat în strădaniile mele”. 

Tiberiu Crudu 

 

În Botoșaniul interbelic marcat de avântul Marii Uniri, activează un distins corp 

profesoral din rândul căruia s-a făcut remarcat prin talentul pedagogic, activitatea publicistică, 

civică și culturală, profesorul de istorie Tiberiu Crudu, directorul Școlii Normale de Învățători 

”Mihai Eminescu” .        

S-a născut în satul botoșănean Tudora, la 22 iunie 1882, ca fiu al preotului Vasile şi al 

Mariei Crudu și a început pregătirea şcolară în satul natal, urmând apoi cursurile Liceului 

Laurian din Botoşani. Frecventează apoi cursurile Facultăţii de litere, secția istorie, secundar 

drept, a Universităţii din Iaşi, avându-l printre profesori și pe A.D. Xenopol. În 1908 primeşte 

diploma de licenţă în istorie „Magna cum laude” şi  își începe activitatea didactică la Gimnaziul 

din Dorohoi. La scurt timp pleacă în Franța cu o bursă a Ministerului Instrucțiunii Publice 

pentru a-și pregăti doctoratul, audiind cursuri la faimoasele Sorbona şi Collège de France. 

Întors în ţară, fără a finaliza doctoratul,  participă în 1913 la campania din Bulgaria, fiind 

comandant de pluton, obţinând apoi medalia „Avântul ţării” și, ca mulți soldați ale acelei 

campanii, s-a îmbolnăvit de holeră. Din 1916 până în 1918 ia parte, în calitate de comandant 

de regiment, la războiul pentru întregirea neamului, fiind rănit şi apoi decorat cu medaliile 

„Victoria” şi „Crucea comemorativă a Războiului 1916-1918” cu barete. 

După ce a fost demobilizat, beneficiind de un context favorabil, Tiberiu Crudu, cu 

muncă și persuasiune, pune bazele învățământului pedagogic botoșănean. Asfel, la 1 

septembrie 1919, în Botoșani s-a înființat Școala Normală de Învățători  „Mihai Eminescu”, el 

devenind profesor şi director al acestei instituții.  Funcţia de director o va exercita cu o dăruire 

exemplară timp de 15 ani, obţinând recunoaşteri oficiale precum Medalia „Răsplata muncii 

pentru învăţământ” în 1923 şi „Coroana României” în 1922. După desfiinţarea  în 1933 a Şcolii 

Normale, din motive financiare, Tiberiu Crudu predă în alte şcoli la Botoşani şi Dorohoi, iar în 

1935 este detaşat în calitate de comandant al centrului străjeresc de la Breaza, apoi devine 
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inspector general în „Straja ţării” şi comandant al ţinutului Prut. La pensionarea din 1942 a fost 

sărbătorit în chip omagial de toți cei l-au cunoscut și prețuit și, în primul rând, de foștii săi 

elevi, cei care nu l-au uitat nicicând și au realizat din fonduri proprii și o statuie a sa din bronz 

ce i-a străjuit mult timp somnul de veci în cimitirul Eternitatea 

Luptător în războiul de reîntregire a neamului, nuvelist, publicist, folclorist, poet, 

Tiberiu Crudu a fost însă înainte de toate, profesor și pedagog. Redăm, fragmentar, textul 

comunicării susţinute de profesorul de limba franceză Dumitru Alexa la manifestarea dedicată 

centenarului naşterii acestei personalități a învățământului botoșănen, desfăşurată în aula 

Liceului „A. T. Laurian”, în ziua de 27 iulie 1982. Amintirile profesorului Dumitru Alexa 

creionează imaginea lui Tiberiu Crudu ca profesor și director al  Şcoalii Normale de Învățători 

„Mihai Eminescu”. 

“Am funcţionat la Şcoala Normală de Învăţători „Mihai Eminescu” şase ani ca profesor 

de franceză, cu studii de specializare în Franţa, la Universitatea din Dijon. Mărturisesc că în 

toată cariera mea de profesor (…) n-am avut un director mai bun, mai înţelegător şi mai uman 

ca Tiberiu Crudu. I-am spus aceasta unui director tânăr, care a spus: „Dar eu nu sunt bun?” I-

am confirmat că da, „dar în vreme ce dumneata trăieşti numai pentru dumneata, Crudu trăia 

pentru alţii”. În cancelarie era o atmosferă de frăţie între profesori, povestirile calde şi 

curgătoare, pline de farmec ale directorului nostru drag, Tiberiu Crudu, ne încântau”. 

 ”Tiberiu Crudu era de o fineţe nemaivăzută. Discutam situaţia elevilor la finele anului 

şcolar. El sta cu catalogul unei clase în mâini şi treceam cu analiza de la elev la elev. Deodată 

observ că i se luminează faţa, zâmbeşte cu bunătate şi zice de-a dreptul: „Mai toţi s-au îndreptat 

cum s-au îndreptat, dar Cumpătă ăsta tare bine s-a mai îndreptat la franceză!”. Şi 

directorul  ridică ochii de pe catalog şi se uită părinteşte la mine. Eu completasem pe cei trei 

de trei de pe fiecare trimestru cu opt şi acum, în loc de cei trei de trei, cu care urma ca elevul 

Cumpătă să rămână repetent, elevul Cumpătă trecea cu trei de opt. Dacă eram cu musca pe 

căciulă, m-am sculat în picioare şi m-am scuzat că tatăl elevului – un cărturar distins şi 

inspector şcolar din Dracşani – Botoşani a plâns, bătrân cum era, în faţa mea – un copil –  am 

fost nevoit să fac acest gest, să curm o durere de părinte. Răspunsul lui a fost: „Ai făcut bine, 

mă, c-ai înţeles un om!” 

„El a ştiut să se coboare la nivelul copiilor, să le intre în inimi, să le înţeleagă tinereţea, 

necazurile, lipsurile materiale ale lor şi ale părinţilor lor, truditori de pământ. El îi invita pe 

elevii mai mari la masă, să-i înveţe cum să mănânce, să le descoasă gândurile, inima lor, 

sensibilitatea lor, să-i încurajeze la învăţătură, în dorinţele lor bune de viitor, în pasiunile care 

îi preocupă, mai ales cele pedagogice, care vor sta, pe viitor, la baza educaţiei copiilor cu care 
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vor lucra, ca învăţători. Numai aşa se explică caracterizările făcute de Tiberiu Crudu pe 

diplomele de absolvire ale elevilor săi, care corespundeau exact cu sufletele lor. Acele 

caracterizări sunt dovezi că el a făcut studii psihologige aprofundate asupra lor şi caracterizările 

şi îndrumările sale rămân legătura cea mai puternică între elev şi profesor. 

Odată ne spune: „Rămâneţi cu toţii în cancelarie, că avem să discutăm un ordin urgent”. 

La poartă stau gata de plecare două trăsuri pe care le avea şcoala. Era toamnă şi primul an pe 

rod, al viei şcolii dindărătul localului Şcolii Normale, în care azi lucrează fabrica „Textila 

Moldova”( astăzi Școala Gimnaziala Nr.1 "Sfantul Nicolae" Botoșani  - n.n.).  Ajunşi acolo, 

ne-am dat jos din trăsuri şi-am ascultat atenţi comanda directorului: „Desfăşurarea şi atacaţi 

inamicul din toate părţile!” Pentru noi şi comandantul nostru Tiberiu Crudu, inamicul erau 

strugurii de toate culorile şi toate gusturile. După ce ne-am săturat de struguri, ne-am tras unul 

câte unul spre trăsuri. Apare din lupta cu strugurii şi tătuca nostru, directorul Tiberiu Crudu. 

Se opreşte în faţa noastră, întinde un picior înainte, ca şi cum şi-ar sprijini tot corpul pe el şi ne 

trage o dojană: „Bine măi, v-aţi înfruptat din toate roadele pământului, dar nu v-aţi gândit că 

aveţi acasă soţie, copii, părinţi?”. A urmat o altă comandă: „Înapoi fuga marş!”. 

Altădată ne-a reţinut pe toţi în cancelarie – în recreaţia mare – şi la un moment dat, a 

apărut sora sa, doamna Rotundu, cu o tabla cu plăcinte calde şi câteva sticle de cotnăraş, de cel 

ce moaie picioarele, de cel ce gustau şi cei doi prieteni, Creangă şi Eminescu, când le era gura 

mai uscată. Am mâncat câte două plăcinte fiecare, am sorbit cât ai clipi vinul, şi nu s-a terminat 

bine recreaţia mare şi directorul nostru ne-a spus: „Apoi de-amu, haideţi cu tata la treabă”. 

”După cum se vede, munca în şcoală cu Tiberiu Crudu era antrenantă, prosperă şi 

frumoasă. Într-o seară mă ia directorul să vizităm dormitoareale elevilor normalişti. Eu am 

aruncat în dormitor o privire de ansamblu. El s-a oprit şi a spus: „De aici lipseşte unul”. În 

apropiere de dormitor, într-un loc tihnit, unde tace şi umbra lunii, elevul întârzia de vorbă cu o 

fetiţă. Ca orice tânăr, îşi stăpânea nervii cu o ţigară aprinsă. Înainte de a ajunge la ei, directorul 

spune : „vom sta de vorbă cu ei, până îl va frige ţigara la degete”. Şi aşa a fost. Ţigara strânsă 

în mâneca hainei, a ars până a ajuns focul la degete şi atunci i-a dat drumul jos, sărind scântei 

din ea. Ambii ne-am făcut că nu vedem efectul ţigării. Directorului i-a plăcut că elevul n-a fugit 

şi s-a comportat şi faţă de noi şi faţă de fetiţa cu care sta de vorbă ca om de curaj. Întâlnirea 

elevului cu simpatia sa, a găsit-o directorul justă şi umană şi n-a obiectat cu nimic.                       

Tiberiu Crudu era un eminent pedagog. Lecţiile sale de istorie erau savurate de elevi. 

Avea un cuvânt popular plăcut şi o pregătire în specialitatea sa la nivel de doctorat. Aşa fiind, 

excela la lecţiile predate la catedră. Sintetiza materia lecţiei noi în faţa elevilor, conlucra activ 

cu ei; mai mult, cu ei scotea ideile principale şi le aşternea, într-un scris caligrafic, pe tablă. 
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Din recapitularea lecţiei predate, se vedea că elevii săi, fie că erau normalişti, fie că erau liceeni, 

plecau de la ora de istorie cu lecţia învăţată. Aceasta era arta cu care făcea lecţii strălucite 

Tiberiu Crudu, cu elevii săi. Şi ei, la rândul lor, s-au întrecut pe sine la catedrele lor, unde au 

fost admiraţi şi preţuiţi ca atare. O parte din ei au fost inspectori şcolari, o parte au avansat 

profesori de liceu, iar câţiva au ajuns profesori universitari, cu doctoratul. Dintre aceştia din 

urmă face parte şi Costică Dumitriu – un botoşănean de origine. 

Pe la toate şcolile unde a funcţionat Tiberiu Crudu ca profesor şi director, a rămas în 

memoria elevilor săi ca un profesor eminent, un om de o fineţe nemaiîntâlnită, un prieten de 

neuitat pentru colegi şi un părinte adevărat pentru elevi. Recunoştinţa lor s-a materializat în 

cele două busturi, unul în cimitirul „Etenitatea”- Botoşani şi altul în satul său natal, Tudora. Şi 

la vârsta lor înaintată, încă sunt vrednici să scrie în memoria sa, sentimentele lor cele mai alese. 

Un fost elev al lui Tiberiu Crudu de la liceul din Dorohoi şi un bun prieten al meu, jurist 

consultul Constantin Bosie din Iaşi, la vârsta de peste opt zeci de ani, mi-a spus: „Vin pentru 

ultima dată la Botoşani să-mi iau rămas bun de la profesorul meu drag, Tiberiu Crudu, şi să 

pecetluiesc pentru vecie stima şi dragostea ce o port pentru el”. 

Așa era Tiberiu Crudu, pedagog desăvârşit, model de dascăl dăruit profesiei sale, model 

atât pentru contemporanii săi, cât şi pentru cei de astăzi. 
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ABORDĂRI ACTUALE ÎN EDUCAȚIE 

NOI PERSPECTIVE ASUPRA EDUCAŢIEI PREŞCOLARILOR 

PRIN ACTIVITĂŢILE DE TIP OUTDOOR 

 

Prof.înv. preşcolar: Badea Ioana Carina  

Grădiniţa de copii „Floare albastră”, Bucureşti, sector 4  

 

 

Motto:  

,,Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, 

cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru 

că fără dragostea faţă de natură şi animale omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, 

cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA.” 

C. MIHĂESCU 

  

Există numeroase accepţiuni pentru termenul de educaţie outdoor, însă pentru a da o 

definiţie simplă şi pe înţelesul tuturor, putem spune că această formă de educaţie se bazează pe 

învăţarea în aer liber, în afara spaţiului instituţional al şcolii.Educaţia outdoor este un concept 

relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea începe din ce în ce mai mult să capteze 

interesul actorilor educaţionali din sistemul de învăţământ formal.  

Şi pentru că din ce în ce mai mulţi copii preferă să-şi petreacă timpul liber stând în casă 

în faţa monitoarelor, tabletelor de orice tip, ceea ce le permite să cunoască natura numai din 

„imagini, fotografii” sau din filme, ne simţim obligaţi nu numai în calitate de dascăli, dar şi ca 

părinţi să-i facem să vadă dincolo de acea lume virtuală, frumuseţea naturii, bogăţia imaginilor, 

peisajelor, cadrelor naturale. Poate că acesta a fost şi motivul primordial care a stat la baza 

apariţiei acestui concept deloc străin ca înţeles,ci mai degrabă ca denumire „activitate 

outdoor”, fiind tradus ca alternativă pentru educaţia formală, tradiţională.  

Termenul de educaţie outdoor, poate include educaţia pentru mediu, activităţi 

recreative, programe de dezvoltare personală şi socială, drumeţii, excursii,vizite,etc.  

Ceea ce trebuie reţinut este faptul că, prin activităţile de tip outdoor nu se promovează 

activităţi de educaţie formală ce au loc în afara sălii de clasă, ci activităţi de educaţie 

nonformală, menite să familiarizeze copiii cu natura şi să le formeze deprinderi şi priceperi de 
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cunoaştere prin experienţă, bazându-se desigur pe cunoştiţele dobândite în activităţile de 

educaţie formală.  

În continuare voi enumera câteva caracteristici,ale educaţiei de tip outdoor, pentru a 

realiza o sinteză a activităţilor pe care le-am desfăşurat cu preşcolarii grupei.  

Educaţia outdoor ofera posibilitatea contactului direct cu natura – protecţia mediului 

reprezintă un subiect de interes mondial, urbanizarea masivă a produs un efect nociv asupra 

mediului.– educaţia outdoor se desprinde ca o modalitate extrem de benefică pentru schimbarea 

atitudinilor şi comportamentelor copiilor preşcolari faţă de mediu;  

Educaţia outdoor reprezinta o puternica sursă de experienţe de învăţare – un mediu 

relaxant, liber, fără restricţiile impuse de “cei 4 pereti ai unei săli de grupă” poate oferi 

preşcolarilor experienţe inedite şi poate înlătura comportamente antisociale, creând o relaţie 

puternică între oameni bazată pe sprijin reciproc;  

Educaţia outdoor vine în sprijinul acelor copii care au dificultăţi de învăţare oferind 

un climat diferit de învăţare ceea ce permite acelor copii cu un nivel scăzut de performanţă 

şcolară, să devină mai motivaţi, determinaţi şi dece nu, cu mult mai capabili;  

Educaţia de tip outdoor promovează dezvoltarea spiritului de echipă – la nivel 

relaţional, „copii –profesori”ceea ce duce la creşterea gradului de participare activă, 

solidaritate,empatie şi nuîn ultimul rând creşterea cetăţeniei active în rândul ambelor categorii;  

Concluzionând putem fi de acord cu faptul că, educaţia outdoor oferă nenumărate 

beneficii fizice, emoţionale, mentale ce asigură bunăstarea societăţii.  

Dintre obiectivele generale ale educaţiei outdoor amintim :  

• Dezvoltarea abilităţilor socio-personale: îmbunătăţirea muncii în echipă, 

îmbunătăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea competenţelor de conducere, etc  

• Dezvoltarea abilităţilor de management: organizare, coordonare, evaluare  

• Oferirea unui cadru stimulativ de învăţare  

• OferĂ posibilitatea creării unui mediu relaxant si motivant în funcţie de problema 

identificată – permite escaladarea unor nivele înalte de imaginaţie în vederea obţinerii 

rezultatelor propuse.  

În continuare doresc să exemplific cum am reuşit să integrez educaţia de tip outdoor la 

nivelul curriculumului de învăţământ preşcolar.  

Domeniul experienţial : Ştiinţe  

Activitatea matematică oferă şi ea oportunități care mai de care mai diversificate, prin 

compunerea sau rezolvarea de probleme, copiii fiind puşi în situaţia de a evalua în cifre exacte 

anumite aspecte.  
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Copiii au ieşit în curtea grădiniţei şi au început să formeze diferite figuri geometrice, 

astfel au reuşit să înveţe într-un mod plăcut, interactiv. Au măsurat nisiparul, grădina cu flori 

etc. De asemenea preşcolarii au fost solicitaţi să adune cât mai multe frunze pe care le găsesc 

pe jos, să le sorteze pe grămezi diferite (după culoare, formă, mărime etc). Astfel copiii au 

apreciat global acele grămezi de frunze, dar au făcut şi clasificări.  

Fenomenele naturii( ploile, ninsorile, tunetul/fulgerul, circuitul apei – pot fi explicate 

copiilor şi observate cu uşurință – preşcolarii având posibilitatea de a observa acele fenomene 

în mod direct –ceea ce presupune legarea teoriei de practică şi reţinerea acestora cu mai multă 

uşurinţă.  

Preşcolarii dobândesc organizat cunoştinţe cu privire la plantele şi animalele din 

natură, informații cu privire la mediul înconjurător, la poluare şi consecinţele acesteia. 

Valenţele educative ale activităţilor de cunoaştere a mediului pot fi puse în valoare prin: 

plantarea şi îngrijirea plantelor din curtea grădiniţei, vizite la grădina zoologică, la grădina 

botanică, participarea copiilor la acţiuni de protecţia mediului, drumeţii în pădure şi construire 

de căsuţe pentru păsărele etc.  

Domeniul experienţial: Limbă şi comunicare – Multe poveşti, poezii, povestiri, dar 

mai ales convorbiri le putem realiza afară în curtea grădiniţei, într-un umbrar, la umbra unui 

copac, sau într-un alt loc liniştit, cu multă verdeaţă. De asemenea copiii pot juca jocuri de rol 

sau pot face dramatizări a unor poveşti cunoscute. Copiii îşi pot identifica anumite elemente 

naturale cu care pot scrie: pe pământ, pe pietre sau frunze.În acest mod profesorii împreună cu 

copiii pot crea împreună un loc sau mai multe locuri de citit, aspect ce a fost menţionat anterior. 

Totodată copiii pot fi încurajați să compună poezii cu diverse obiecte din jur ( copaci, iarba, 

frunze, flori etc).  

Se poate iniţia chiar şi o excursie a literelor. Copiii sunt puşi să caute obiecte care încep 

cu literele alfabetului. De asemenea copiilor li se poate dezvolta imaginaţia, creativitatea prin 

antrenarea lor în crearea unor poveşti despre copaci, flori, insecte. Tactul în a adresa întrebări 

copiilor stimulează copiilor şi gândirea divergentă. Dacă copacul ar putea vorbi, ce poveşti ar 

putea spune el?  

Există o varietate de activități ce pot fi derulate pentru a preda într-un mod inedit această 

activitate astfel încât copiii preşcolari să o îndrăgească şi să-şi dezvolte imaginaţia, 

creativitatea, vorbirea, exprimarea literară/artistică.  

Domeniul experienţial: Om şi societate se poate realiza o simulare a modului cum să 

te comporți pe stradă, cum să fii un pieton model – cum să traversezi strada.  
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Educaţia civică imprimă preşcolarilor deprinderi legate de ocrotirea calităţii mediului 

înconjurător. Regulile de comportare corectă faţă de natură trebuie să fie respectate de toţi. 

Totul porneşte de la deprinderile simple. Hârtiile, ambalajele alimentelor, sticlele şi alte deşeuri 

nu se aruncă la întâmplare, pentru a împânzi dezagreabil împrejurimile ci se depozitează 

ordonat în containerele speciale. Spaţiile verzi cu flori şi copaci trebuie îngrijite, curăţate, şi 

prin grija micilor ecologişti ai grădiniţei de sticle, pungi de plastic. În acest sens se pot organiza 

periodic acțiuni de ecologizare, de protejare a mediului.  

În ceea ce privesc abilitățile practice, acestea oferă posibilitatea manifestării depline a 

creativităţii şi sensibilităţii copilului. Desenele, colajele, afişe cu mesaj ecologic constituie o 

îmbinare a esteticului cu informaţia ştiinţifică. Prin aceste activităţi capătă valoare artistică 

unele obiecte realizate din materiale refolosibile. Şi acestea pot fi organizate în aer liber, 

realizâdu-se adevărate “ateliere de creaţie”.  

Domeniul experienţial : Estetic şi creativ  

Educaţia plastică și Educația muzicală – se pot organiza concursuri muzicale în aer 

liber, şezători sau se pot deplasa copiii la un concert de la opera comica, în acest fel având 

posibilitatea de a descoperi copiii cu înclinaţii artistice ce pot fi îndrumați ulterior spre o carieră 

în acest domeniu.  

Copiii pot fi îndemnaţi să picteze afară la şevalete, elemente din natură, peisaje, ceea 

ce le conferă dreptul la liberă exprimare artistică.  

Domeniul experienţial psihomotric  

Acest domeniu se pliază cel mai bine cu acest concept de educaţie outdoor. Unde 

altundeva poţi face activitatea de educaţie fizică, atunci când vremea permite decât în aer liber?  

Există o varietate de activități, pornind de la jocurile de mişcare şi terminând cu ştafete, 

trasee aplicative, întreceri sportive, etc. Toate aceste activităţi contribuie la dezvoltarea fizică 

şi psihică a preşcolarului într-un mod armonios şi mai ales a celor cu probleme de obezitate, ce 

vor fi încurajaţi să ducă un stil de viață sănătos, printr-o viață activă ce poate fi modelată în 

timpul activităţilor de educație fizică.  

Ţinând cont de cele relatate putem spune că activitățile educației de tip outdoor se 

desfășoară întotdeauna în natură și nu au ca finalitate rezultate palpabile ( diplome, atestate), 

ci produse vizibile la nivelul comportamentului copiilor. De asemenea remarcăm şi faptul că 

învățarea clasică/ tradiţională în sala de grupă, are un aspect preponderent cognitiv, în timp ce 

activitatea de tip outdoor are un aspect pur practic, informal și experienţial, ceea ce constituie 

un real avantaj prilejuind copiulului preşcolar mari satisfacţii în toate planurile dezvoltării sale.  
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METODE INOVATIVE  DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

CENTRATE PE ELEV 

                                                                            Prof.înv. preșcolar:Barbu Mihaela 

 

1. INTRODUCERE 

 Procesul de învăţământ reprezintă mijlocul principal prin care societatea noastră educă 

şi instruieşte noile generaţii, responsabilitatea organizării şi conducerii acestui proces 

revenind şcolii.  

 Procesul de învăţământ ne apare, astfel, ca un ansamblu de activităţi organizate şi 

dirijate, care se desfaşoară etapizat, în cadrul unor instituţii specializate, sub îndrumarea unor 

persoane pregatite în acest scop, în vederea atingerii  anumitor obiective instructiv-educative.  

 Dacă ştiinţa fundamentală şi de sinteză a educaţiei este pedagogia  ştiinţa şi arta 

procesului de învăţământ este didactica. 

 Educaţia are o sferă mai largă decât procesul de învăţământ, ocupându-se cu toate 

tipurile şi formele ei: educaţia formală, non-formală, informală. Procesul de învăţământ are 

un caracter predominant formal, se desfăşoară în mod special în şcoala de diferite tipuri şi 

nivele. 

 Didactica are în centrul preocupărilor sale tehnologia procesului de învăţământ: 

metodele, mijloacele şi formele de organizare şi evaluare a procesului educational. 

 Aceste elemente ale tehnologiei didactice, metode, mijloace, forme de organizare ale 

activităţii şi evaluarea, pot dezvolta la elevi o conduită de responsabilitate, creativitate, 

gândire critică, învăţare aplicată, cerinţe ale învăţământului modern dar şi al societăţii 

contemporane 

 Cel mai important reprezentant ai didacticii este   JAN AMOS COMENIUS (KOMENSKY). 

El   

este considerat fondatorul pedagogiei şi în mod implicit al didacticii. În secolul al XVII-lea 

pedagogul ceh abordează pentru prima dată în mod ştiinţific rolul educaţiei în familie, punând 

bazele unei instituţii care se va numi mai târziu şcoala maternă.El elaborează lucrarea 

fondatoare a ştiinţei pedagogice şi didactice numită DIDACTICA MAGNA (Marea 

Didactică) sau CUM SA ÎNVEŢE TOŢI TOATE. Prin această lucrare Comenius introduce 

învăţământul bazat pe clase şi lecţii,organizează conţinutul procesului de învăţămînt, punând 

un accent deosebit pe conţinutul ştiinţific. Spre deosebire de filosofie, noile metode specifice 

ştiinţelor sunt cele inductive de la concret spre abstrat şi prin urmare metoda de bază a 

didacticii este declarată de Comenius INTUIŢIA. 
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METODE INOVATIVE  DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE CENTRATE PE ELEV  

În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care metodele de învăţământ sunt 

considerate inovative  este caracterul lor activ adică măsura în care sunt capabile să 

declanşeze angajarea elevilor în activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, 

capacităţile cognitive şi creatoare. 

Aceste  metode inovative se numesc metodele interactive centrate pe elev, acele  modalităţi 

moderne de stimulare a  învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, 

instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.    

        Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o 

confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe 

disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe 

influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui 

grup. 

        Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calităţi şi 

disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 

mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, 

inteligenţa de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. 

Uneori considerăm educaţia ca o activitate în care continuitatea e mai importantă decât 

schimbarea. Devine însă evident că trăim într-un mediu a cărui mişcare este nu numai rapidă 

ci şi imprevizibilă, chiar ambiguă. Nu mai ştim dacă ceea ce ni se întâmplă este “bine” sau 

“rău”. Cu cât mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte gradul de incertitudine. 

Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem 

propune şi realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi. 

E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii, 

personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de 

comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi 

adaptabilitate, responsabilitate şi implicare. 

Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea 

copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind 

optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. 

În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de 

elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere. 
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Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ  

 

CLASIFICAREA METODELOR ŞI TEHNICILOR INTERACTIVE  

 

- Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: 

• Harta cognitivă sau harta conceptuală (Cognitive map, Conceptual map); 

• Matricele; 

• Diagrama cauzelor şi a efectului; 

• Pânza de păianjăn ( Spider map – Webs); 

• Tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique); 

• Metoda R.A.I. ; 

- Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: 

• Brainstorming; 

• Starbursting (Explozia stelară); 

• Caruselul; 

• Masa rotundă; 

• Interviul de grup; 

• Studiul de caz; 

• Phillips 6/6; 

• Tehnica 6/3/5; 

• Fishbowl (tehnica acvariului); 

• Sinectica; 

• Metoda Delphi; 

- Metode de cercetare în grup: 

• Tema sau proiectul de cercetare în grup; 

• Experimentul pe echipe; 

• Portofoliul de grup; 
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CONSTRUCTIVISMUL – STRATEGIE DE PREDARE, ÎNVĂŢARE, 

EVALUARE 

 

Prof. Bădăuţă Camelia Corina 

Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu”, Roşiorii de Vede 

 

Constructivismul este o teorie - bazată pe observaţie şi cercetări stiinţifice - despre 

modul în care oamenii învaţă. Ea presupune că oamenii îşi construiesc propria înţelegere şi 

cunoaştere a lumii, pe baza experienţei si a reflecţiei asupra acestei experienţe. Lucrurile nou 

întâlnite sunt reinterpretate prin prisma ideilor şi experienţelor anterioare, rezultând fie 

modificarea convingerilor pe care le avem, fie renunţarea la informaţia nouă (în cazul în care 

o considerăm nerelevantă). În fiecare caz suntem creatori activi ai cunoaşterii proprii, cu 

ajutorul întrebărilor, explorării si evaluării cunoştinţelor pe care le dobândim prin învăţare.  

În şcoală, punctul de vedere constructivist asupra învăţării stă la baza unor tehnici de 

predare diferite de cele tradiţionale. În general, această abordare inseamnă încurajarea elevilor 

pentru utilizarea unor tehnici active (experimente, rezolvarea unor probleme întâlnite în viaţa 

de zi cu zi) care să conducă la crearea de noi cunoştinţe. Aceste cunoştinţe vor fi supuse unui 

proces de reflecţie individuală dar şi discuţiilor colective cu scopul de a observa modul în care 

elevii progresează în realizarea sarcinilor şi în înţelegerea sensurilor. Profesorul înregistrează 

concepţiile preexistente în mintea copiilor referitoare la temele studiate, apoi ghidează 

activităţile care se adresează acestor concepţii şi încearcă să construiască noile cunoştinţe pe 

baza lor.  

A fi profesor constructivist înseamnă să te apropii cu dragoste şi cu înţelegere de cei cu 

care lucrezi, de elevii pe care trebuie să-i modelezi asemeni unui sculptor. Dar cel mai 

important este faptul că, rolul tău ca şi profesor constructivist este de a-i ajuta pe elevi să-şi 

construiască cunoaşterea.  

Constructivismul favorizează şi declanşează curiozitatea înnăscută a elevilor privitoare 

la lumea înconjurătoare şi la modul în care fenomenele apar şi funcţionează.  

Ca şi profesor constructivist încurajezi elevii să evalueze permanent modul în care 

aceste activităţi îi ajută să îşi dezvolte înţelegerea lucrurilor. Cu ajutorul unui mediu de învăţare 

bine planificat, elevii învaţă „cum să înveţe”.  

Trebuie să faci să le vibreze coarda sensibilă a sufletului lor în tot ceea ce trebuie să 

înveţe, descoperă-le sensibilitatea şi fă-i să fie creativi.  
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Încurajează-i în tot ceea ce fac, în întregul proces de învăţare şi reflecţie. Ca şi profesor 

constructivist devii un facilitator care antrenezi, mediezi şi ajuţi elevii să-şi dezvolte şi evalueze 

înţelegerea.  

Într-o clasă constructivistă profesorul şi elevii au atât o viziune complexă asupra 

realităţii, dinamică şi într-o continuă modificare, cât şi abilităţi de observare şi explorare cu 

succes a realităţii.  

Într-o clasă constructivistă învăţarea este interactivă, se construieşte pornind de la ceea 

ce cunoaşte deja elevul. De asemenea învăţarea este activă, profesorul având rolul de a antrena, 

modela, sugera, dar care permite elevilor să-şi experimenteze, să pună întrebări, să încerce 

lucruri care nu funcţionează. În clasa constructivistă învăţarea este bazată pe investigaţii, cea 

mai importantă activitate fiind rezolvarea de probleme. Elevii utilizează metode de investigaţie 

pentru a pune întrebări, utilizează o mare varietate de resurse pentru a găsi soluţii şi răspunsuri. 

Pe măsură ce explorează tema, trag concluzii şi pe măsură ce explorarea continuă îşi revizuiesc 

propriile concluzii. Explorarea întrebărilor conduce la formularea unor întrebări noi.  

Formulând întrebări bine gândite, le dirijezi elevilor învăţarea şi îi determini şi pe ei să-

şi pună întrebări în legătură cu fenomenele observate.  

În clasa constructivistă elevii lucrează mult în echipă şi sunt încurajaţi să-şi comunice 

cunoştinţele şi experienţele, să pună întrebări, să încerce să găsească soluţii. Aceştia învaţă nu 

doar prin reflectarea asupra propriei experienţe, cât şi din interacţiunile cu colegii. Este indicat 

să monitorizezi activitatea de grup şi sarcinile de editare a unor proiecte, pentru a te asigura că 

acest dialog apare şi este valorificat.  

Trebuie să le dai elevilor încredere în forţele proprii, chiar şi atunci când nu sunt 

convinşi că pot să realizeze ceva, sau că pot merge mai departe.  

Trebuie să valorizezi punctele de vedere ale elevilor şi să construieşti noile cunoştinţe 

în funcţie de acestea.  

Învăţarea trebuie structurată în jurul conceptelor esenţiale şi astfel îi încurajezi pe elevi 

să ajungă la înţelegere prin împărţirea întregului în părţi.  

Trebuie să adaptezi instruirea pentru a veni în întâmpinarea presupoziţiilor şi dezvoltării 

elevilor.  

Evaluarea include activităţile elevilor, observaţiile, punctele de vedere, dar şi testele de 

cunoştinţe. Aceasta trebuie realizată pe parcursul învăţării, notând evoluţia, implicarea şi 

colaborarea elevilor în timpul activităţii. Astfel evaluarea nu este un stres pentru elevi, aceştia 

urmărind propria formare şi dezvoltare.  
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Încurajând şi acceptând autonomia şi iniţiativa elevilor, aceştia sunt motivaţi să devină 

responsabili pentru procesul de învăţare. Îi putem îndruma prin crearea de activităţi şi evaluări 

care să aibă semnificaţie pentru ei.  

Este indicat să monitorizezi activitatea de grup şi sarcinile de editare a unor proiecte 

pentru a te asigura că acest dialog apare şi este valorificat. Să-i încurajezi în investigare şi să 

înveţe unii de la alţii.  

Încurajează-i pe elevi să elaboreze răspunsurile iniţiale. Scoate cât mai mult de la ei, în 

special de la elevii mai timizi.  

Angajează elevii în experienţe care pot declanşa contradicţii la ipotezele lor iniţiale, 

apoi să încurajezi discuţiile. Pe măsură ce elevii îşi testează înţelegerea aceştia îşi vor revizui 

şi adânci cunoaşterea. Aceştia îşi pot documenta învăţarea şi cu ajutorul activităţilor de tip 

jurnal şi activităţilor care încurajează reflecţia.  

Dă-le elevilor timp de gândire pentru a construi mental relaţii între cunoştinţe şi a crea 

metafore.  

Poţi evalua progresul elevilor urmărind demersul gândirii lor.  

Pentru ca progresul elevilor să fie semnificativ, iar aceştia să-şi îmbogăţească 

cunoaşterea şi învăţarea, trebuie să fii partenerul lui sincer şi consecvent de-a lungul procesului 

lui de formare, dându-i aripi de vis pentru a deveni omul integru, competent şi încrezător în 

viitor şi în realizarea scopului propus în viaţă.  
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INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 

-UN PLUS PENTRU PREȘCOLARI- 

        

Prof. înv. preșc. Bagiu Marina-Gabriela 

Prof. înv. preșc. Ceistof-Ancuța Otilia 

Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani 

 

 

Metodele de învăţământ sunt modalităţi de organizare şi conducere a procesului de 

predare-învăţare-evaluare a performanţelor şcolare în funcţie de obiectivele stabilite. 

Sistemul metodelor de învăţământ conţine:  

 metode tradiţionale, cu un lung istoric în instituţia şcolară şi care pot fi păstrate cu 

condiţia reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern;  

 metode moderne, determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică, unele 

dintre acestea de exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l pe 

copil în situaţia de a dobândi cunoştinţele printr-un efort propriu de investigaţie 

experimentală; altele valorifică tehnica de vârf (simulatoarele, calculatorul).  

Utilizarea calculatorului în educația preşcolarilor permite transmiterea şi asimilarea 

noilor cunoştinţe într-un mod atractiv pentru copii. Procesul de educație este mult mai eficient. 

Copiii învaţă jucându-se, sunt puşi în situaţia de găsi repede soluţii şi de a lua decizii pentru 

rezolvarea problemelor. Calculatorul este un mijloc de instruire care ţine atenţia copilului 

activă pe tot parcursul activităţii de învăţare. 

Imaginaţia, la vârsta preşcolară, intră într-o nouă fază de dezvoltare, capătă noi aspecte. 

Formarea competenţelor descrise prin programa şcolară nu este posibilă doar prin utilizarea 

unor strategii clasice de predare-învăţare-evaluare. Instruirea diferenţiată individuală, pe nivel 

de vârstă, cu ajutorul softului educaţional, poate fi o alternativă de succes. 

Folosirea calculatorului în grădiniţă constituie o modalitate de creştere a calităţii 

predării şi învăţării. Operarea pe calculator reprezintă o nouă strategie de lucru a educatoarei 

cu copiii, prezintă importante valenţe formative şi informative, este un nou mod de instruire. 

Prin intermediul computerului se oferă copiilor justificări şi ilustrări ale proceselor şi 

conceptelor abstracte, ale fenomenelor neobservate sau greu observabile. Alături de mijloacele 

didactice clasice, calculatorul este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul 

eficientizării tuturor activităţilor din grădiniţă. Interesului copiilor se menţine pe tot parcursul 

activităţilor, folosind acest mijloc didactic. 
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În învăţământul preşcolar, jocul este principala formă de organizare a procesului 

instructiv-educativ, iar calculatorul, este pentru copil, un alt mod de a învăţa jucându-se, este 

parte din spaţiul socio-cultural al lui, care îl pun în situaţia de a găsi rapid soluţii, de a se adapta 

la o lume în care informaţia circulă, îi influenţează limbajul şi comunicarea non-verbală şi totul 

cu paşi repezi. 

Procesul de învăţare devine mai interesant şi mai plăcut prin intermediul calculatorului. 

Imaginile viu colorate, însoţite de texte sugestive, permit dezvoltarea limbajului şi a 

vocabularului celor mici. Bagajul de cunoştinţe generale creşte, pornind de la noţiuni simple, 

cum ar fi culorile şi ajungând până la cunoaşterea de poezii, cântece, precum şi a unor proverbe 

şi zicători. Noţiunile elementare, cum ar fi animale domestice şi sălbatice, anotimpuri, etc., 

încep să aibă înţeles de la vârste fragede, dându-le astfel posibilitatea să le înveţe mult mai 

uşor.  

Soft-ul educaţional realizat pentru copii poate fi educativ, distractiv şi interactiv. De 

exemplu, folosind dorinţa copilului de a citi, este invitat într-o „Călătorie misterioasă la 

bibliotecă”, unde are mai multe variante de joc. Preşcolarii îşi pot consolida cunoştinţele, 

rezolvând sarcinile primite. Personajul îi cere copilului să analizeze imaginea de pe ecran, să 

compare forma şi mărimea cărţilor prin alăturare vizuală şi apoi să le aşeze pe rând în rafturile 

bibliotecii. Imaginile individuale se prezintă pe rând şi copilul trebuie să facă apel, fie la 

imaginea de ansamblu care i se prezintă când greşeşte, fie la cunoştinţele dobândite anterior. 

Jocul se desfăşoară interactiv, calculatorul îl sfătuieşte pe cel ce se joacă, să se gândească bine 

şi îl încurajează să încerce din nou, dacă a greşit. Răspunsurile corecte sunt răsplătite cu strigăte 

de bucurie, aplauze şi laude, pentru că a aşezat corect cărţile în rafturi. Programul are mai multe 

variante de joc: repară jucăria (trebuie asamblate piesele lipsă şi apoi colorate după dorinţa 

copilului), matematică cu personaje din poveşti cunoscute, ghicitori, labirint, construcţii 

(căsuţa greieraşului), ghiceşte indicii (Personajul este ascuns şi trebuie găsit dând clic pe fiecare 

cifră. După ce rezolvă toate sarcinile, copilul este lăudat, aplaudat şi primeşte recompensă o 

medalie). În alte jocuri interactive, este recompensat cu o diplomă pe care îşi scrie numele sau 

cu lucrarea pe care a avut de asamblat o jucărie, un mijloc de transport, o colorează  şi are 

opţiunea de a le imprima.  

Unul dintre obiectivele importante ale învăţământului preşcolar este pregătirea pentru 

şcoală, cu multele aspecte pe care le îmbracă: motivaţional, intelectual, afectiv, fizic, 

completate şi prin activităţi comune, complementare, individuale, în care este utilizat 

calculatorul, ca mijloc de învăţământ integrat în acestea. Folosind tastele, copiii se 

familiarizează cu literele, încep să scrie cuvinte simple, numele şi prenumele, învaţă mult mai 
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uşor cifrele şi rezolvă probleme simple de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, într-un mod foarte 

plăcut de ei.  

Jocurile de orientare de tip labirint îl ajută pe copil să folosească tastele de deplasare 

stânga-dreapta, sus-jos, să-şi dezvolte viteza de reacţie, coordonarea oculo-motorie, dar şi 

spiritul de competiţie, capacitatea de a acţiona individual. Am observat o îmbunătăţire a 

capacităţii de concentrare a atenţiei, creşterea stabilităţii în acţiune, chiar şi la unii copii, care, 

în alte activităţi, au o slabă concentrare a atenţiei.  

Jocurile pe calculator îl pun pe copil în situaţia de a rezolva sarcini, care altfel ar părea 

inaccesibile, dar atmosfera plăcută de lucru, caracterul ludic al acţiunii, posibilitatea îndreptării 

greşelilor, „stimulentele” primite: încurajări, aplauze, imagini cadou, diplome de învingător, 

medalii, situarea în fruntea clasamentului, melodii, îi creează copilului emoţii pozitive, bucuria 

că a rezolvat singur o sarcină şi îl responsabilizează, trecând de la învăţarea pasivă la cea activă, 

în care îşi însuşeşte cunoştinţe, acţionând într-o strânsă relaţie de comunicare interactivă 

calculator-copil. Mişcarea imaginilor, culorile diferite, dialogul, spiritul de glumă şi de joc, fac 

ca factorii stresanţi, inhibatori să dispară, iar copilul să acţioneze fără constrângeri.  

De exemplu, putem desfăşura o activitate de educare a limbajului: „Iedul cu trei capre” 

de Octav Pancu Iaşi, repovestire, cu copiii din grupa mijlocie, în mod tradiţional sau, sub forma 

activităţii integrate. După activitatea de repovestire, cu ajutorul imaginilor, copiii sunt împărţiţi 

în două grupe. Prima, va rezolva o fişă matematică, unde educatoarea le citeşte copiilor o poezie 

care conţine sarcina de lucru: „În căsuţa fermecată / Vrăjitoarea blestemată / Ţine cifrele 

ascunse, / Tu să le afli de-ndată! / Cinci sunt. Cum le găseşti, / Tu să le încercuieşti! / Colorează 

pătrăţele, / Câte cifra de jos cere!” şi în timp ce copiii rezolvă fişa, ceilalţi, la calculator, vor 

răspunde unor întrebări, pentru a verifica în ce măsură s-au familiarizat cu ideile şi personajele 

din poveste. Lucrând astfel, activitatea este mai plăcută pentru copii, iar pentru educatoare, 

mult mai uşor de verificat rezultatele. După rezolvarea testului, copiii de la calculator vor 

rezolva fişa matematică, iar ceilalţi, testul de la calculator.  

În concluzie, metoda instruirii asistate de calculator oferă accesul comod şi eficient la 

informaţiile şi cunoştinţele cele mai noi, este o metodă nouă şi eficientă de predare-învăţare-

evaluare a cunoştinţelor şi de formare permanentă. 

Unele reprezentări pot fi reproduse doar prin intermediul calculatorului, care oferă 

metode şi tehnici privind grafica, animaţia, sunetul. De exemplu, evoluţia unor fenomene 

fizice, chimice, biologice, etc., care se desfăşoară dinamic, nu pot fi reprezentate sau studiate, 

decât folosind calculatorul. 
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 JOCURI DE IERI, JOCURI DE AZI 

 

 

                                                                       Prof.Balan Irina Sabina 

                    Scoala Gimnaziala Nr.1 Sulita 

 

           Jocul este un prim şi fundamental izvor al dezvoltării personalităţii umane. 

Activitatea de joc reprezintă un ansamblul complex de acte, operaţii şi acţiuni centrate în jurul 

unei teme principale şi care se scurge secvenţial; este o stare de captivaţie totală şi de abandon 

faţă de presiunile din afară, de bucurie reală şi plăcere, de angajare într-o lume imaginară a 

energiilor şi a încordărilor proprii. Pentru copil, jocul este o formă de activitate cu multiple 

implicaţii psihologice şi pedagogice care contribuie la informarea şi formarea lui ca om; jocul 

pune în mişcare toată fiinţa copilului, îi activează gândirea, îi reliefează voinţa, îi înaripează 

fantezia şi-i ascute inteligenţa. De aceea s-a spus şi se spune, pe bună dreptate, că „în joc 

încep să se pună bazele personalităţii şi caracterului copilului".(Planchard E. - ,, Pedagogie 

școlară contemporană” Editura didactică și pedagogică, București, 1992;). 

Una din activităţile care  poate fi implementată cu succes la nivelul clasei de elevi, 

este : Harta mentală . Această activitate permite o bună sistematizare a informaţiei, 

implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare şi posibilitatea fixării din clasă a unei părţi 

din informaţie. De la tema centrală, pornesc  structuri arborescente/ scheme de la general și 

esenţial către detalii.  

Fiecare echipă își structurează bucata primită, rezumând și reprezentând schematic, 

tot ce este mai important. Membrii echipei vin la tablă, și, pornind de la tema centrală, 

reprezintă grafic sub formă arborescentă, de la general, către detalii și prezintă colegilor. Se 

derulează un demers de colectare, rezumare și prezentare.  

O alta activitate – Comunicarea folosind imaginile,  exploatează creativitatea 

elevilor. Se distribuie un număr de imagini, egal cu numărul de perechi ce pot fi formate la 

nivelul clasei de elevi – spre exemplu 10 imagini pentru 10 perechi, în cazul unei clase de 20 

de elevi. Fiecare elev alege o imagine şi se aşază în faţa altuia, formându-se două rânduri 

aflate faţă în faţă. Numai elevii de pe o parte se deplasează, pentru a comunica consecutiv cu 

toţi elevii aflaţi în faţa lui. De fiecare data, fiecare nou partener  explică ceea ce a vazut in 

imagine, în maxim 30 de secunde. Fiecare descrie imaginea fara sa denumeasca obiectul, 

elevii învaţă să-şi descrie sentimentele, să descrie o imagine dată, să asculte fără să întrerupă 

etc. Aflat în faţa unui nou partener elevul va trebui să-i prezinte aceeaşi imagine, să-i explice 
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alegerea făcută, şi va descoperi mai multe detalii, şi modalităţi de prezentare, ceea ce îi va 

permite să comunice liber , folosind diferite expresii şi structuri, fără a descrie de două ori 

aceeaşi imagine în mod identic. 

  O  forma de joc didactic este si  Platforma educațională Kahoot!  - un instrument 

informatic creat pe o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională. 

Aceasta platformă a  fost proiectată pentru a fi accesibilă la clasă și în alte medii de învățământ 

din întreaga lume. Aplicațiile / Jocurile de învățare Kahoot! pot fi create de oricine (professor 

sau elev/student), pe orice subiect al unei discipline de studiu, și pentru elevi de toate vârstele. 

A câștigat rapid popularitate datorită faptului că se poate accesa folosind orice dispozitiv, 

calculator sau laptop, tabletă, telefon mobil, care dispune de un browser Web. De asemenea, 

se adresează tuturor profesorilor si elevilor/studenților, cu menținea că platforma Kahoot! 

poate fi utilizată la clasă, pentru orice disciplină de studiu.  

Cel mai important motiv al utilizării acestor dispozitive mobile este legat tocmai, de 

mobilitatea acestora, ele putând fi folosite în orice sală de clasă, nu numai în laboratorul de 

informatică. De asemenea, aceste dispozitive mobile, cu care sunt deja obisnuiți 

elevii/studenții, pot fi folosite și pentru activități în afara școlii (extrașcolare). Permit elevilor 

să fie autonomi și activi în procesul de învățare-evaluare favorizând diferențierea și 

individualizarea învățării. Printre motivele utilizării dispozitivelor mobile la lecții se numără:  

• larga răspândire a acestora în rândul elevilor (aproape fiecare elev are deja un 

smartphone sau/și o tabletă),  

• utilizarea tablelor interactive sau a video-proiectoarelor la clasă,  

• obișnuința elevilor de a le folosi și,  

• nu în ultimul rând, dezvoltarea foarte mare a aplicațiilor educaționale care, 

odată instalate pe tablete sau smartphone-uri, pot fi folosite independent de conexiunea la 

Internet. 

Aplicația Kahoot! este una dintre aplicațiile  folosite cu success în activitatea cu elevii, 

la  disciplina Limba si literatura romana, în orice moment al activității:  

• în etapa de predare, la recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoștințelor,  

• ca evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă, 

• prin înlocuirea activității tradiționale de teste scrise/lucrări scrise, nu trebuie să 

mai corectez zeci de teste/lucrări, nu trebui să mai xeroxez zeci de teste, în schimb nimeni nu 

poate copia și câștig mult, mult timp, pe care îl pot folosi la pregătirea lecțiilor sau la 

perfecționarea mea profesională.  



47 

 

 

       Jocul didactic are o vădita valoare educativa, influenţând comportamentul 

copiilor, mai ales prin intermediul regulilor realizând o forma de socializare a relaţiilor in care 

copiii trebuie sa dovedească putere de stăpânire, spirit disciplinat, spirit critic si cooperant, 

respectarea partenerilor. Pentru a fi eficient, jocul  trebuie sa aibă un conţinut tematic 

corespunzător gradului de dezvoltare intelectuală a elevilor, intereselor si preocupărilor lor, 

să fie organizat in forme originale, antrenante, să  dea tuturor elevilor satisfactia participării 

si să stimuleze calitatile intelectuale ale elevilor. 
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IZVOARELE ISTORICE – O FORMĂ DE COMUNICARE   

            DIDACTICĂ 

 

   Prof. Boicu Jeni 

Liceul Pedagogic ,,Nicolae  Iorga” Botoşani 

 

În era ,,omului planetar”, cuvântul trebuie sa fie ,,responsabil” asemeni celor ce îl 

folosesc. Asumarea responsabilităţii faţă de cuvântul rostit, faţă de mesajul transmit, cere 

mărirea efortului în vederea realizării competente a educaţiei pentru comunicare, implicarea 

personală în comunicarea didactică, schimbarea atitudinii ascultătorilor în funcţie de 

credibilitatea sursei, în funcţie de calitatea argumentării.  

Creşterea fără precedent a cunoştinţelor în epoca noastră, problema adaptării 

mentalităţilor, stabilirea unei armonii între mentalităţi şi cunoştinţe, cunoştinţe inteligibile şi 

accesibile, ridică unele întrebări. Un posibil răspuns ţine de nevoia stabilirii unor punţi de 

comunicare între diferite  discipline. Ideea nu este nouă, ea a fost concretizată prin apariţia la 

mijlocul secolului XX a pluridisciplinarităţii, a interdisciplinarităţii şi a transdisciplinarităţii, 

toate acestea grefate pe limbaje de comunicare multifuncţionale. 

 Se apreciază că liniile de forţă ale şcolii secolului XXI se pot concretiza în două 

tendinţe:  

a) ,,centrarea pe client”, pe nevoile celui care este beneficiarul şi, în acelaşi timp, partenerul 

nostru în propria formare; b) folosirea unor tehnici moderne şi a unei palete de metode foarte 

variate, care să acopere cât mai bine întreaga sferă de interese a persoanei educate, persoană 

care va reprezenta resursa şi creatorul de resurse pentru anii viitori.1 

 În viziunea Consiliului Europei, istoriei îi revine un rol esenţial în dezvoltarea spiritului 

de reconciliere, în întărirea cooperăriii transfrontaliere şi chiar în educaţia pentru cetăţenia 

democratică. În realizarea acestor obiective se are în vedere formarea unor deprinderi moderne 

de interpretare şi analiză a unor surse istorice (izvoare) din ce în ce mai variate, inclusiv a celor 

orale sau din mass media; abordarea unor domenii cum ar fi cel al mentalităţilor, al vieţii 

cotidiene, al istoriei grupurilor minoritare; încurajarea cercetării în grup şi a celei individuale; 

abordarea inter- şi multidisciplinară.2  

 
1 Panişoară, Ioan-Ovidiu, Metode moderne de interacţiune educaţională, în prelegeri pedagogice, Ed. Polirom, 

Iași, 2001, p. 144 
2 Iutiş, Gheorghe, Cozma, Elena, Asăvoaie, Iuliana, Elemente de didactica istoriei, Ed. Graphys, Iaşi, 2008, p.11  
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Considerată, încă de antici ,,magistra vitae”, istoria oferă acele exemple menite să 

cultive sentimente nobile precum curajul, sacrificiu de sine, iubirea de neam, într-un cuvânt 

toate acele trăiri care au făcut posibile evoluţia omenirii, dezvoltarea civilizaţiei şi a societăţii, 

a statelor naţionale şi afirmarea naţiunilor. Putem, aşadar vorbi nu de finalitate ci de finalităţile 

studierii istoriei în şcoală. Ele au un mare grad de generalitate încât, adesea, sunt considerate 

doar un ideal educaţional, un proiect al devenirii umane pe termen lung, realizat prin  paşi  mici 

, fiecare  rezolvand anumite sarcini concrete (scopuri de etapă)3. Lucian Boia observa că istoria 

poate oferi legitimare, justificări, modele, totul cu generozitate. Deschidem, afirmă autorul 

menţionat, ,,cartea istoriei şi începem să învăţăm din ea”. Învăţămintele nu lipsesc. Necazul 

este,  poate, că sunt prea multe. Ce alegem din ele?” Întrebarea este retorică. Evident, profesorul 

de istorie va şti ce să aleagă în funcţie de obiectivele pe care le va stabili şi urmări pe parcursul 

activităţii sale.4 

Profesorul de istorie a ales! Demersul nostru, ca orice demers intelectual, îşi propune 

în prealabil o definire succintă a conceptelor cu care vom opera, este vorba despre  comunicare, 

comunicarea didactică şi despre izvoare istorice; vom aborda apoi, relaţia dintre imagologie şi 

izvoarele istorice. Să lămurim, aşadar, ce înţelegem prin comunicare şi ce înţelegem prin 

izvoare istorice.  

A comunica/comunicare – sute de definiţii pentru a caracteriza o acţiune, nici una 

dintre ele unanim acceptată, zeci de cărţi pentru a argumenta una sau alta din aceste definiţii şi 

totuşi, subiectul rămâne în continuare inepuizabil. 

  Din punct de vedere cronologic, comunicarea este primul instrument spiritual al omului 

în procesul socializarii sale. Comunicarea umana se ocupă de sensul informaţiei verbale, 

prezentată în formă orală sau scrisă şi de cel al informaţiei non verbale, reprezentată de 

paralimbaj, mişcările corpului şi folosirea spaţiului. 

Cuvântul de origine latină ,,comunicare” înseamna ,,face  comun”. Dictionarul 

explicativ al limbii române ofera urmatoarea definiţie: a comunica = a face cunoscut; a da de 

ştire; a informa; a înştiinţa, a spune. Comunicăm  pentru a ne transmite ideiile, sentimentele, 

emoţiile, părerile, pentru a influenţa, pentru a ne corela între noi rezultatele muncii, pentru a 

socializa. 

Comunicarea educaţională sau pedagogică este cea care mijloceşte realizearea 

fenomenul educaţional în asamblul său, indiferent de conţinuturile, nivelurile, formele sau 

 
3 Căpiţă, Laura, Căpiţă, Carol,Tendinţe în didactica istoriei, Ed. Paralela 45 , Piteşti,  2005, p. 12-17    
4 Boia, Lucian, Jocul cu trecutul.Istoriea între adevăr şi ficţiune, Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Ed. Humanitas,  

Bucureşti, 2008, p. 75 
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partenerii implicaţi. Comunicarea didactică este o formă particulară, obligatorie în 

transmiterea unor conţinuturi relevante, specifice unui act de învăţare sistematică, asistată. 

Comunicarea didactică este baza procesului de predare-învatare a cunoştinţelor în cadru 

instituţionalizat al şcolii şi între parteneri cu roluri determinate: profesor, elevi. Comunicarea 

educaţională şi didactică sunt forme specializate ale comunicării umane. 

 În situaţiile şcolare de instruire, sursele comuncării pot fi: mesajul didactic şi 

educaţional al profesorului, manualul şcolar, surse istorice, materiale didactice (filme, diafilme, 

video-text, videodisc, lectii televizate sau radio-difuzate etc). 

Relaţiile afective positive stimulează învăţarea. Trebuie să ţinem cont de faptul că dacă 

elevii sunt ascultaţi şi educaţi să întrebe, atunci se ajunge la o receptare activă şi acceptare 

critică (în sens constructiv) a mesajului educativ, supus unei judecăţi de valoare. De aceea, 

feed-back-ul, ca formă de conexiune inversă, este un mecanism de reglare/autoreglare deosebit 

de important deoarece facilitează atât actul predării, al comunicării cunoştinţelor de către 

profesor, cât şi actul învăţării, al receptării şi asimilarii informaţiei de către  elev. 

 Potrivit definiţiei, prin izvor istoric se înţelege ,,orice urmă care dovedeşte existenţa 

omenească, oricare ar fi originea şi forma în care ne-a parvenit”5. O altă definiţie desemnează 

izvorul ca fiind ,,orice sursă de cunoaştere istorică (directă sau indirectă), adică orice informaţie 

despre trecutul social, oriunde s-ar afla, împreună cu tot ce serveşte la transmiterea acestor 

informaţii (canale de informaţie )6 . 

          Izvoarele istorice sunt extrem de diverse. Fără a putea realize o enumerare exhaustivă, 

să reţinem câteva dintre categoriile de izvoare folosite frecvent în cercetările istorice: 

- izvoare scrise (acte oficiale, acte şi însemnări personale, inscripţii, scrisori, 

contracte, registre, lucrări de tot felul, fie ele manuscrise sau tipărite, cronici, 

memorii, însemnări de călătorie, etc) 

- izvoare nescrise (relicve arheologice de tot felul, incluzând aici atât siturile 

arheologice propriu-zise, cât şi obiectele recuperate prin investigaţiile 

arheologice şi depozitate în diverse colecţii, incluzând aici şi oasele de animale 

găsite în situri arheologice şi urme fosile ale unor plante cultivate, şi diversele 

obiecte de artă sau de uz curent, fotografiile, înregistrările audio şi video etc.). 

O parte dintre aceste izvoare sunt editate, adică publicate deja prin grija altor cecetători, 

în timp ce altele sunt încă inedite, fiind păstrate de obicei în arhive, muzee, colecţii personale.  

 
5 Sacerdoţeanu, Aurelian,  Îndrumări în cercetări istorice, Ed. Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1943, p.102 
6 Topolski,Jerzy, Metodologia istoriei, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 269 



51 

 

 Încercând să depăşim abordările tradiţionale în studiera istoriei şi să ne asumăm 

perspectiva interdisciplinară, ne propunem să introducem în demersul nostrum conceptele de 

imagologie şi imagologie istorică.  

 Imagologia în general şi imagologia istorică în special, constituie astăzi una dintre 

temele predilecte ale unei anumite cercetări în domeniul istoriei, psihologiei, antropologiei, 

literaturii. Ca atare, aceste cercetări au făcut posibilă structurarea unor ample cunostinţe privind 

modul cum s-a constituit o astfel de viziune de-a lungul istoriei. Preocupările în domeniul 

imagologiei nu sunt deloc noi. Se poate chiar afirma că aceste preocupări, mai mult sau mai 

puţin conştientizate, însoţesc istoria umană începând de la comunităţile arhaice.  

            Preocupările moderne cu privire la studiul imaginii celuilalt, sunt, însă, de dată recentă. 

          Imagologia şi-a omologat obiectul de studiu şi statutul de disciplină socială autonomă în 

cadrul celui de-al XVI-lea Congres Internaţional de Ştiinţe Istorice din 1985, care s-a ţinut la 

Stuttgart. Astăzi, se poate afirma că imagologia este disciplina socială care studiază 

comunicarea prin imagini şi modul cum se cristalizează aceste imagini în mentalul individual 

şi colectiv, în funcţie de orizontul de interpretare a grupurilor umane pe durata dezvoltării lor 

istorice. 

Imagologia istorică studiază imaginile care s-au creat şi au funcţionat în anumite epoci 

istorice. Ea analizează modul de proiectare, formare, cristalizare şi sedimentare a imaginii 

celuilalt şi autoimaginilor, precum şi a imaginilor induse în mod deliberat urmând anumite 

modele sau strategii, pe baza izvoarelor istorice7. 

În categoria izvoarelor imagologiei istorice intră orice izvor istoric care conţine 

informaţii referitoare la mentalităţi, reprezentări, imagini, simboluri, într-un context istoric dat, 

precum şi informaţii despre respectivul context istoric8.  

Pentru imagologia istorică, esenţială este valorizarea izvoarelor în funţie de 

specificităţile contextului la care se referă, ţinându-se cont, în primul rând de gradul de 

accesibilitate a informaţiei transmise de izvor. Această dimensiune este relevată de 

canalul/mijlocul de comunicare utilizat. Astfel, presa ca izvor de imagine nu are aceeaşi valoare 

în societăţile premoderne/moderne şi în cea contemporană, diferenţele fiind generate de o serie 

de variabile care trebuie analizate cu multă atenţie. 

              Plecând de la această apreciere, considerăm că importanţa izvoarelor imagologiei 

istorie diferă în funcţie de epoci/societăţi. Astfel, pentru epocile arhaică şi veche sunt mai 

 
7 Ibidem 10, p.17 
8 Ibidem 10, p. 120 
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importnante izvoarele arheologice, în timp ce pentru lumea contemporană au relevanţă mai 

mare izvoarele mediatice (presă scrisă, radio, televiziune) şi cinematografice. Exemplu 

elocvent în acest sens este imaginea turcului/otomanului în scenele răstignirii prezente în 

pictura murală a mănăstirilor moldoveneşti şi în filmul ,,Independenţa României”. 

           Este necesar ca izvorul de Imagologie istorică să fie corect interpretat, această operaţie 

poartă numele de critica izvorului şi urmăreşte să stabilească cine transmite, ce transmite, cum 

transmite şi cui transmite. Nu se pot creiona imagini doar pe baza unui singur izvor, ci prin 

analiza tuturor categoriilor de izvoare disponibile.         

         ,,Istoricul nu este cel care ştie, ci cel care caută’’, spunea Luciene Febvre. De altfel, 

vremea adevărurilor absolute a trecut chiar şi în ştiinţele considerate cândva exacte. Ar fi curios 

ca istoria, oricum o disciplină mai puţin structurată decât fizica, să pretindă în continuare un 

acces la ,,absolut’’ pe care fizicienii nu-l mai invocă9.  

Istoriografia românească se află în faza unei necesare revizuiri critice, care nu va putea 

ocoli raporturile dintre imaginar şi istorie. Nu se poate trăi în afara imaginarului. Viaţa oricărei 

comunităţi este organizată în jurul unor constelaţii mitice10. Nimic nu lămureşte mai bine 

prezentul şi căile alese spre viitor decât modul cum o societate înţelege să-şi asume trecutul. 
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CUNOAȘTEREA TRADIȚIILOR PRIN INTERMEDIUL 

PARTENERIATULUI EDUCAȚIONAL 

 

 

Prof. ȋnv. primar Bostan Mihaela-Elena 

Școala Gimnazială “Mihai Drăgan“, Bacău 

 

 

Am iniţiat acest proiect plecând de la faptul că  folclorul este din ce în ce mai puţin 

prezent în viața școlarilor mici, ajungându-se chiar la necunoaşterea tradiţiilor si obiceiurilor 

specifice zonei din care provin. Astăzi, chiar şi cei mai mari dintre noi nu-şi mai amintesc de 

portul tradiţional românesc sau de cântecele populare românesti. 

  Dacă am fi mai conştienţi de tradiţiile noastre, am putea să apreciem frumuseţea 

portului popular, a dansului si cântecului românesc, a meştesugurilor tradiţionale atât de mult 

apreciate de străini şi câteodată prea puţin de noi, cei care trăim pe aceste meleaguri. 

  Inevitabil apare şi intrebarea: Ce vom lăsa moştenire generaţiilor viitoare ?  Este ştiut  

faptul că  într-o epocă  a tehnologizării, atât copiii cât şi  noi, adulţii, nu mai avem răbdare să 

apreciem valori tradiţionale pe care ni le-au lăsat cei de dinaintea noastră. 

   Şcoala, ca şi centru de cultură,  este datoare să împiedice anihilarea culturii 

autohtone. Printr-o prezentare clară a obiectivelor  pe care le urmărim sperăm să determinăm 

autorităţile locale, părinţii,  alte persoane din comunitate să se implice în realizarea lor. 

De aceea am considerat oportun acest proiect educational, în vederea evidenţierii 

valorilor, tradiţiilor si obiceiurilor pentru a fi cunoscuţi mai bine in spaţiul european. 

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI : 2019-2020 

GRUPURI ŢINTĂ:  40  elevi ai Şcolii Gimnaziale Nicolae Bălcescu; 

     20  elevi ai Şcolii Gimnaziale Lespezi, com Gârleni; 

            20  elevi ai Scolii Gimnaziale ,,Mihail Sadoveanu”, Bacău; 

                30 elevi ai Școlii Gimnaziale “Mihai Drăgan“, Bacău 

BENEFICIARI DIRECŢI:  -elevi de la unităţile de învăţământ implicate în proiect; 

BENEFICIARI INDIRECŢI: - cadre didactice, familii ale copiilor, comunitate; 

PARTENERː Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu”, Bacău 

SCOPUL PROIECTULUI: 

      * Educarea copiilor pentru cunoaşterea, valorificarea şi respectarea tradiţiilor 

locale; 
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      * Dezvoltarea ataşamentului tinerei generaţii faţă de valorile străbune ale istoriei şi 

culturii locale; 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

a) pentru elevi: 

      *  Cunoasterea de către elevi a tradiţiilor si obiceiurilor zonei in care locuiesc; 

      * Conservarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare, prin conştientizarea de către cei 

mici a valorilor tradiţionale;  

      * Cunoasterea portului, a tradiţiilor şi a folclorului din zona Bacăului; 

      * Dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a interpreta cântece populare româneşti; 

     * Invăţarea unor paşi de dans popular;  

     * Formarea deprinderii de a gândi critic şi autocritic, pentru a face deosebirea intre 

valoare şi nonvaloare; 

     * Descoperirea unor caracteristici specifice zonei in care locuiesc (tipologii ale 

satului românesc,  ocupaţii de bază ale locuitorilor, stiluri de locuinţe). 

b) pentru cadre didactice: 

      * Atragerea părinţilor şi a altor factori educaţionali în vederea realizării 

obiectivelor propuse în proiect; 

      * Organizarea şi desfăşurarea unor activităţi instructiv-educative diverse şi 

atractive pentru atingerea scopului propus ; 

      * Cultivarea unei atitudini care să reprezinte un model de comportare ca indivizi, 

arătând respect faţă de semenii lor şi faţă de tradiţiile româneşti; 

      * Asigurarea  resurselor materiale/ spaţiale, temporale şi umane necesare pentru 

activităţile  planificate;  

      * Asigurarea unui climat socio-afectiv şi educativ optim ; 

c)pentru parinti: 

      * Colaborarea  cu cadrele didactice in scopul cunoaşterii copilului, contribuind la 

eficientizărea metodelor educative aplicate;  

      *Crearea  un climat socio-afectiv pozitiv în familie, care să concure la  formarea 

unei concepţii educative corecte, astfel încât să-şi poată orienta copiii în sensul aprecierii 

valorilor tradiţionale. 

RESURSE: a)umane: - cadre didactice; - elevi; - părinţii copiilor; - reprezentanţi ai 

autorităţilor locale; muzeografi; 
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b)materiale : - materiale didactice din dotarea şcolilor : imagini (albume / vederi) cu 

costume populare locale şi din alte zone ale ţării, diverse obiecte create de meşteri populari: 

vase, prosoape şi alte obiecte ţărăneşti; 

                     - obiecte ţărăneşti donate de locuitorii satelor; 

c) financiare :   -  autofinanţare   

d) spaţiale: - spaţii şcolare şi extraşcolare amenajate şi folosite pentru susţinerea 

activităţilor , cămine culturale, săli ale muzeului ( secţia de etnografice); 

ACTIVITĂŢI PROPUSEː ,,Bucuria Crăciunului”, „Sunt mândru că-s moldovean!”, 

„Uniţi de lumina Sfintei Invieri”, „A ieşit satul la joc!“, “Hai cu toţi la şezătoare! 

MONITORIZARE: 

* Derularea proiectului -  urmărită în fiecare etapă, punându-se accent pe activitatea 

concretă; 

* Activităţile  - se vor desfăşura la termenile prevăzute; 

REZULTATE SCONTATE: 

*Creşterea interesului copiilor pentru tradiţii, pentru evenimentele laice şi religioase 

specifice zonei în care trăiesc; 

*Dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor tradiţionale; 

*Formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter la copii, în concordanţă cu 

valorile tradiţionale; 

*Creşterea calităţii învăţământului prin abordarea unor teme noi, legate de tradiţii; 

*Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţi; 

EVALUARE: 

*Programe  artistice desfăşurate;*Realizarea unui sector cu obiecte  de artă populară  

  în şcoli; 

*Expoziţii comune cu lucrările copiilor, cu fotografii din timpul derulării proiectului; 

*Portofoliile întocmite de elevi; 

*Întâlniri de lucru intre membrii parteneriatului; 

*Rapoarte de evaluare intermediară a activităţilor desfăşurate; 

*Rapoarte de evaluare finală. 

MODALITĂŢI DE DISEMINARE: 

* Prezentarea activităţii în cadrul comisiilor metodice/cercurilor pedegogice,    

şedinţelor cu  părinţii şi in mass- media locală; 

* Publicarea unor articole in diferite reviste; 

* Extinderea parteneriatului la nivel de judeţ; 
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EDUCAŢIA INCLUZIVĂ - PARTE INTEGRANTĂ A EDUCAŢIEI 

PENTRU TOŢI 

 

Prof. BURLACU GEANINA 

LICEUL PEDAGOGIC ,,N. IORGA” BOTOŞANI 

 

Investigând universul fiinţei umane cadrele didactice se confruntă cu o mare diversitate, 

care constă în aceea că, sunt puse în situaţia de a căuta mereu noi soluţii la problemele ridicate 

de copiii care trec pragul grupelor/ claselor din instituţiile de învăţământ. 

În acest caz ne vom referi în mod deosebit la copiii cu cerinţe educative speciale, la faptul 

că noi, cadrele didactice, încercăm de cele mai multe ori să găsim soluţiile cele mai bune pentru 

copii. Aceştia au nevoie de o abordare personalizată referitoare la încercările pe care le iniţiem 

în educaţia lor. Orice copil se confruntă în anumite cazuri, cu o situaţie specială, care necesită 

din partea adultului o intervenţie specializată.  

Termenul ,,incluziv” reflectă capacitatea unui grup de a forma o unitate a membrilor săi, 

indiferent dacă aceştia sunt normali sau deficienţi. Într-un astfel de colectiv, nu persoana cu 

nevoi speciale este datoare să se adapteze la cerinţele grupului, ci grupul însuşi trebuie să 

găsească acea manieră adecvată de a deveni accesibil individului cu deficienţe. ,,Cu cât cineva 

este mai greoi şi mai puţin dotat de la natură, cu atât mai mult are nevoie de ajutor…”(Didactica 

Magna, Cap.IX) 

Educaţia incluzivă a apărut ca răspuns la neajunsurile educaţiei integrate, care nu a 

reuşit să împiedice marginalizarea copiilor care prezentau diferenţe faţă de “norma” generală 

a populaţiei şcolare. 

La Conferinţa Mondială “Educaţia pentru toţi; satisfacerea nevoilor de bază ale 

învăţării”, de la Jomtiem – Thailanda, 1990,  s-a elaborat o nouă strategie a 

educaţiei,   fundamentată pe paradigma “educaţia pentru toţi”, iar „educaţia incluzivă” a 

devenit parte integrantă a educaţiei pentru toţi. „Educaţia incluzivă”, ca sintagmă, apare prin 

1990,  bazându-se pe principiul incluziunii care este mai cuprinzător decât cel al integrării. 

Incluziunea şi “educaţia incluzivă” pun accentul pe necesitatea ca sistemul educaţional 

şi şcolile/grădiniţele să se schimbe şi să se adapteze continuu pentru a răspunde diversităţii 

copiilor şi nevoilor ce decurg din acestea.  

În Declaraţia de la Salamanca (1994) se stipulează:”Principiul fundamental al şcolii 

incluzive este că toţi copiii trebuie să înveţe împreună , oricând acest lucru este posibil, 

indiferent de dificultăţile pe care aceştia le pot avea sau de diferenţele care pot exista între ei”. 
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Educaţia incluzivă se defineşte prin următoarele particularităţi: 

 susţine şi confirmă că toţi copiii pot învăţa şi au nevoie de o formă de sprijin pentru 

învăţare;  

 urmăreşte să identifice şi să minimizeze barierele învăţării;  

 este mai cuprinzătoare decât educaţia formală obişnuită cuprinzând: educaţia pentru 

familie, pentru comunitate, alte oportunităţi de educaţie în afara şcolii 

 presupune schimbare de atitudini, comportamente, curriculum, care să satisfacă 

diversitatea copiilor, inclusiv a celor cu c.e.s;  

 este un proces dinamic, care se dezvoltă continuu în funcţie de cultură şi context 

 este parte a strategiei de dezvoltare a unei societăţi incluzive 

Deci, în contextul actual naţional, educaţia incluzivă devine tipul de educaţie responsabil 

de asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor, fără nici o discriminare şi, mai ales,  de 

asigurarea  unei educaţii de calitate. 

Realizarea educaţiei incluzive presupune: 

▪ existenţa şi aplicarea principiilor incluziunii: principiul drepturilor egale, 

principiul nondiscriminării, principiul egalizării şanselor în educaţie, principiul centrării pe 

copil, principiul intervenţiei timpurii, principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii, principiul 

asiguării serviciilor de sprijin, principiul cooperării şi parteneriatului.  

▪ punerea în aplicare a unei pedagogii incluzive, o pedagogie a diversităţii, care 

conţine în esenţa ei atributele de a fi: pedocentristă, progresistă,  personalizată, optimistă, 

socială, o pedagogie a iubirii.   

▪ elaborarea unui curriculum “incluziv “, care să se definească prin flexibilitate 

şi diversitate:  curriculum-ul  adaptat la nevoile copilului; diversitatea situaţiilor de învăţare şi 

a materialelor suportive;  metodologie didactică diversificată,  interactivă, adecvată stilurilor şi 

tipurilor de învăţare diferite ale elevilor; diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente.  

▪ crearea şi funcţionarea unui sistem de servicii de sprijin la toate nivelurile 

învăţământului: asistenţă psiho-pedagogică (psiholog, logoped), asistenţă socială, medicală, 

sprijin în învăţare (învăţător/profesor de sprijin). 

Şcoala Incluzivă exprimă extinderea scopului şcolii obişnuite, în mare măsură, 

transformarea acesteia pentru a putea răspunde unei diversităţi mai mari de copii, în speţă 

copiilor marginalizaţi, defavorizaţi şi/sau excluşi de la educaţie. 
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Educaţia Incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare 

având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a menţine 

participarea la procesul de învăţare a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi  

Educaţia / Şcoala Incluzivă accentuează necesitatea dezvoltării şcolii, pentru a oferi 

acces necondiţionat şi a răspunde adecvat nevoilor educaţionale diferite ale tuturor copiilor, 

astfel încât să armonizeze diferenţele de învăţare, diferenţele între grade de reuşită şcolară, să 

asigure o educaţie eficientă pentru toţi. (Vrăşmaş, T., 2001). 

Iată şi câteva dintre principiile educaţiei incluzive: 

• Principiul drepturilor egale la educaţiei; 

• Principiul intervenţiei timpurii; 

• Principiul cooperării şi parteneriatului; 

• Principiul asigurării serviciilor de sprijin; 

• Principiul valorizării la maxim a potenţialului fiecărui copil; 

• Principiul individualizării procesului de educaţie, etc 

Pornind de la premisa că fiecare copil are particularităţi, interese, abilităţi şi necesităţi de 

învăţare unice, toate drepturile sale referitoare la educaţie trebuie realizate într-o manieră care 

să conducă la o integrare socială şi o dezvoltare individuală cât se poate de complete, incluzând 

dezvoltarea sa culturală şi spirituală. 

Şcoala incluzivă reprezintă un pas mai departe în procesul de atenuare şi eliminare a 

barierelor educaţionale dintre copiii obişnuiţi şi cei cu diverse dizabilităţi. Paradigma şcolii 

incluzive propune ca noţiunea de ,,curriculum standardizat” să fie abandonată în favoarea unui 

curriculum centrat pe elev, care să valorifice potenţialul său de învăţare, nu să răspundă 

anumitor obiective şi scopuri generale, astfel încât elevul să aibă satisfacţia că învaţă pentru 

propriul său interes. Metodele activ-participative utilizate în practica instructiv-educativă 

permit elevului satisfacerea cerinţelor educaţionale prin efort personal şi în colaborare cu 

colegii. Aceste metode stimulează interesul pentru cunoaştere, facilitează contactul cu 

realitatea înconjurătoare, sporind gradul de socializare al elevilor. În contextul educaţiei 

integrate, aceste metode stimulează şi dezvoltă învăţarea prin cooperare. Sunt favorizate astfel 

cunoaşterea reciprocă dintre elevi, înţelegerea şi acceptarea reciprocă, precum şi integrarea 

copiilor cu cerinţe educative speciale în colectivul şcolii. 

Integrarea şcolară se referă în esenţă la integrarea în structurile învăţământului de masă 

a copiilor cu cerinţe speciale în educaţie (copii cu deficienţe senzoriale, fizice, intelectuale sau 

de limbaj, defavorizaţi socio-economic şi cultural, copii din centrele de asistenţă şi ocrotire, 

copii cu uşoare tulburări psiho-afective şi comportamentale, copii infectaţi cu virusul HIV etc.) 
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pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cât mai echilibrate a personalităţii 

acestora. 

Integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în colectivul unei clase este una dintre 

cele mai dificile sarcini psihopedagogice, datorită diverselor probleme pe care le ridică aceasta, 

cum ar fi: posibilităţile de dezvoltare, efectele asupra colegilor de clasă, condiţii diferite de 

organizare a orelor, evaluare diferenţiată. 

Educaţia incluzivă urmăreşte o modalitate instituţionalizată de şcolarizare a copiilor cu 

dizabilităţi, dar şi a altor copii cu cerinţe educative speciale în şcoli şi clase obişnuite. Relevă 

o concepţie ecologică şi interactivă asupra problematicii dificultăţilor de învăţare şi evidenţiază 

posibilitatea ca schimbările organizaţionale şi metodologice, realizate în unităţile de 

învăţământ, ca reacţie la dificultăţile de învăţare ale unor copii, să conducă la ameliorarea 

predării - învăţării pentru toţi copiii. 

De multe ori, integrarea educaţională este considerată încheiată atunci când copilul cu 

cerinţe educative speciale a fost transferat din şcoala specială în cea de masă. Înscrierea 

copilului cu deficienţe în catalogul clasei şi aşezarea lui în bancă alături de un copil normal nu 

determină automat acceptarea sa ca membru valoros şi dezirabil al colectivităţii şcolare. 

Pentru a avea cu adevărat o şcoală incluzivă care să funcţioneze, este necesară pregătirea 

acesteia, sunt necesare condiţii materiale, care să permită un învăţământ cât mai diversificat şi 

adaptat diferitelor cerinţe speciale: profesori intineranţi, mobilier, posibilităţi de modelare a 

programului zilnic, tehnici, posibilităţi de modelare a programului zilnic, tehnici speciale de 

predare, adaptare curriculară individualizată, etc. 

Ţinând cont de introducerea şi aplicarea acestui concept de largă rezonanţă asupra 

modului în care este organizată şi funcţionează şcoala, există mai multe dimensiuni şi provocări 

contemporane cum ar fi: 

- centrarea pe copil, pe unicitatea acestuia; 

- o şcoală deschisă, prietenoasă; 

- democraţie şi solidaritate umană – o şcoală echitabilă, mai naturală; 

- răspunsul la situaţii educaţionale diverse; 

- o şcoală flexibilă, care se adaptează, învaţă şi se schimbă. 

Dezvoltarea copilului în perioada preşcolară constituie o preocupare nu numai a familiei, 

ci şi a sistemului general de învăţământ, prin programele elaborate şi derulate de grădiniţe. Ele 

au o influenţă determinantă asupra formării inteligenţei, personalităţii şi a comportamentelor 

sociale. Trebuie asigurat accesul la educaţie şi instruire, al garantării unor drepturi şi şanse 

egale pentru toţi copiii, indiferent de gradul şi tipul de dizabilitate.  
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Incluziunea este o politică de educaţie, dar, în acelaşi timp, o provocare necesară într-un 

grup de copii, pentru formarea lor ca „adevăraţi cetăţeni” într-o şcoală a democraţiei aflată la 

început de drum. Diversitatea din interiorul grupului poate cauza probleme care prezintă riscul 

de a conduce la neglijare sau la segregare. 

Provocările pentru grup şi pentru cei responsabili de grup sunt de a menţine grupul unit 

şi de a lupta împotriva nevoii de excludere sau segregare care ar putea să apară. 

Acest lucru trebuie făcut de la vârstele mici, în prima experienţă a vieţii „de grup” la care 

participă copiii, prin modificarea modalităţilor de lucru şi prin schimbarea normelor, a 

regulilor, printr-o nouă strategie, prin lipsă de prejudecăţi sau stereotipuri, pentru a facilita 

participarea deplină la activităţi a tuturor copiilor. 

De aceea se poate afirma că, munca cu copiii trebuie să continue până când nu se vor 

mai face diferenţieri şi segregări în cadrul grupului, iar părinţii îi vor accepta pe toţi colegii 

copilului lor. 
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METODE ALTERNATIVE DE EVALUARE 

 

prof. Buruiană Gina, Ed.Muzicală 

 Șc.Gimnazială Constantin Gh.Marinesc, Galați 

 

Ca profesor am îmbinat creativitatea și calitatea reușind să-i atrag pe copii cu lecții 

interactive create după nevoile și după modul lor de gândire, care să asigure și în cazul copiilor 

cu probleme în dezvoltare dobândirea unor achiziţii minimale. Nu de puține ori am constatat 

în lucrul la clasele cum metode precum ludoterapia și meloterapia facilitează şi promovează 

comunicarea, relaţionarea, învăţarea, mobilizarea, exprimarea şi organizarea fizică, 

emoţională, mentală, socială şi cognitivă a copiilor. Metodele şi tehnicile modern(alternative) 

de evaluare (hărţile conceptuale, metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul 

reflexiv, investigaţia, observaţia sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea etc.) 

au multiple valenţe formative care le recomandă ca modalităţi adecvate de optimizare a 

practicilor evaluative, faciliteaz coparticiparea elevilor la evaluarea propriilor rezultate. 

Hărţile conceptuale („conceptual maps”) sau hărţile cognitive („cognitive maps”) pot fi 

definite drept oglinzi ale modului de gândire, simţire şi înţelegere ale celui/celor care le 

elaborează. Reprezintă un mod diagramatic de expresie, constituindu-se ca un important 

instrument pentru predare, învăţare, cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate 

disciplinele. În practica educaţională, se pot utiliza următoarele tipuri de hărţi conceptuale, 

diferenţiate prin forma de reprezentare ale informaţiilor (Oprea, 2006, 260-262): 

 

 a. Hărţi conceptuale tip “pânză de păianjen” 

 
b. Hartă conceptuală ierarhică 

 
c Harta conceptuală lineară 

 
d. Sisteme de hărţi conceptuale 

 
Metoda R.A.I.  

Vizează stimularea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica ceea ce au învăţat 

(prin întrebări şi răspunsuri). Denumirea acestei metode provine de la asocierea iniţialelor 

cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează. Poate fi utilizată în orice moment al activităţii 

didactice, în cadrul unei activităţi frontale sau de grup, metoda implicând respectarea 

următorilor paşi: 
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-se precizează conţinutul/tema supus/ă evaluării; 

-se oferă o minge uşoară elevului desemnat să înceapă activitatea;  

-acesta formulează o întrebare şi aruncă mingea către un coleg care va preciza răspunsul; 

la rândul său, acesta va arunca mingea altui coleg, adresându-i o nouă întrebare; 

-elevul care nu va putea oferi răspunsul corect la întrebare va ieşi din „joc”, răspunsul 

corect fiind specificat de cel ce a formulat întrebarea; acesta are dreptul de a mai adresa o 

întrebare, iar în cazul în care nici el nu cunoaşte răspunsul corect, va părăsi „jocul” în favoarea 

celui căruia i-a adresat întrebarea; 

-în „joc” vor rămâne numai elevii care demonstrează că deţin cunoştinţe solide în legătură 

cu tema evaluată; 

-la final, profesorul clarifică eventualele probleme/întrebări rămase fără răspuns. 

Pe parcursul activităţii, profesorul-observator identifică eventualele carenţe în pregătirea 

elevilor şi poate adopta astfel deciziile necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor acestora, 

precum şi pentru optimizarea procesului de predare-învăţare. 

Tehnica 3-2-1 

Este o tehnică modernă de evaluare, care nu vizează sancţionarea prin notă a rezultatelor 

elevilor, ci constatarea şi aprecierea rezultatelor obţinute la finalul unei secvenţe de instruire 

sau al unei activităţi didactice, în scopul ameliorării/îmbunătăţirii acestora, precum şi a 

demersului care le-a generat. Elevii trebuie să noteze:  

-trei concepte pe care le-au învăţat în secvenţa/activitatea didactică respectivă;  

-două idei pe care ar dori să le dezvolte sau să le completeze cu noi informaţii;  

-o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care şi-au format-o/au exersat-o în cadrul 

activităţii de predare-învăţare 

Proiectul 

Proiectul este un instrument de evaluare complex, recomandat pentru evaluarea 

sumativă. În timpul realizării proiectului sunt evaluate următoarele capacităţi/ competenţe: 

-alegerea metodele de lucru 

-măsurarea şi compararea rezultatelor 

-utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, materialelor şi ale echipamentelor 

-corectitudinea şi acurateţea tehnică 

-organizarea ideilor şi materialelor într-un raport 

-calitatea prezentării 

În utilizarea acestei metode se parcurg următoarele etape: 

1. stabilirea temelor pentru proiect  

2. stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectului. 

3.familiarizarea elevilor cu exigenţele specifice elaborării unui proiect. 

4.planificarea activităţii (individuale sau de grup) 

-formularea obiectivelor proiectului; 

-constituirea grupelor de elevi (dacă este cazul); 

-distribuirea/alegerea subiectului de către fiecare elev/grup de elevi; 

-distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al grupului; 

-identificarea surselor de documentare. 

5.desfăşurarea cercetării/colectarea datelor. 

6.realizarea produselor/materialelor. 

7. prezentarea rezultatelor obţinute/proiectului. 

8.evaluarea proiectului. 
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Evaluarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului, cât şi la calitatea 

procesului, la activitatea elevului. Profesorul trebuie să formuleze criterii clare, susceptibile de 

asigurare a unei evaluări obiective, pe care să le comunice elevilor. 

Portofoliul 

Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea 

progresului în învăţare al elevului, prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp mai 

mari (semestru, an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ). 

Portofoliu poate conţine următoarele lucrări: 

-fişe de informare şi documentare independentă, 

- referate, eseuri, creaţii literare proprii, rezumate, articole, 

-desene, colaje, postere, 

-teme propuse pentru rezolvare, 

-schiţe, proiecte şi experimente, 

-date statistice, curiozităţi, elemente umoristice referitoare la tematica abordată, 

-teste şi lucrări semestriale, 

-înregistrări audio/video, fotografii,  

-decupaje din reviste, reproduceri de pe internet;  

-liste bibliografice şi comentarii cu privire la anumite lucrări,  

-hărţi cognitive etc 

Toate aceste metode alternative de evaluare prezintă atât avantaje cât și dezavantaje: 

Avantaje Dezavantaje 

-sunt metode eficiente de evaluare, dar şi de 

învăţare interactivă 

-consum mare de timp; 

 

-elementele de joc asociate acestor metode 

transformă demersul evaluativ într-o 

activitate plăcută, atractivă, stimulativă 

pentru elevi 

-răspunsuri incomplete sau incorecte, în 

condiţiile în care profesorul nu 

monitorizează cu atenţie activitatea grupului; 

-promovează interevaluarea şi interînvăţarea -nonimplicarea unor elevi sau etichetarea 

elevilor care au nevoie de mai mult timp 

pentru  formularea întrebărilor/răspunsurilor; 

-asigură elaborarea unor programe de 

recuperare/compensatorii /de dezvoltare, în 

acord cu nevoile şi interesele reale ale 

elevilor 

-marginalizarea sau autoizolarea elevilor 

care împărtăşesc anumite opinii; 
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METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR MATEMATICE LA 

CLASELE PRIMARE 

 

                                                        Prof.înv.primar, Bușilă Ștefania Laura 

                            Școala Gimnazială ”Emil Brăescu,, Măgura, Jud.Bacău 

 

  Rezolvarea problemelor de matematică este una din cele mai sigure căi ce duce la 

dezvoltarea gândirii, imaginației, atenției și spiritului de observație al elevilor. Această 

activitate pune la încercare în cel mai înalt grad capacitățile intelectuale ale elevilor, le solicită 

acestora toate disponibilitățile psihice, în special inteligența, motiv pentru care, programa de 

matematică din ciclul primar acordă rezolvării problemelor o importanță deosebită.  

Nu este vorba de a parcurge cât mai multe tipuri de probleme sau metode de rezolvare, 

ci despre a-i crea elevului situații noi de învățare, la care să răspundă cât mai adecvat, în urma 

unui demers de explorare și investigație. Prin rezolvarea de probleme, elevii își formează 

priceperi și deprinderi de a analiza situația dată de problemă, de a intui și descoperi calea prin 

care se obține ceea ce se cere în problemă. Rezolvarea problemelor contribuie astfel la 

cultivarea și dezvoltarea capacităților creatoare ale gândirii, la sporirea flexibilității ei, a 

capacităților anticipativ-imaginative, la educarea perspicacității și spiritului de inițiativă, la 

dezvoltarea încrederii în forțele proprii. Metodele aritmetice de rezolvare a problemelor se 

clasifică în două categorii: metode aritmetice fundamentale sau generale și metode aritmetice 

specifice sau particulare.   aritmetice generale se aplică într-o măsura mai mare sau mai mică 

în rezolvarea tuturor problemelor. Metodele aritmetice specifice sunt mai variate și diferă de la 

o categorie de probleme la alta, adoptându-se specificului acestora. Cele mai importante si mai 

frecvente sunt următoarele: metoda figurativă sau grafica, metoda comparației, metoda falsei 

ipoteze, metoda mersului invers, regula de trei simplă sau compusă. 

 În rezolvarea problemelor nu este întotdeauna eficientă aplicarea unei singure metode, 

fiind necesară combinarea metodelor, în anumite etape ale rezolvarii, predominând una dintre 

ele. Alteori orientarea se face după felul cum au fost rezolvate problemele înrudite, procedând 

similar, adică aplicând metoda analogiei.De asemenea, în afara de metodele menționate mai 

sus, există și alte metode specifice aplicabile în rezolvarea unor anumite categorii de probleme, 

cum sunt: problemele de împărțire în părți proporționale, problemele cu procente, problemele 

de mișcare, problemele nonstandard. 

METODA FIGURATIVĂ SAU METODA GRAFICĂ. Metoda artitmetică, care 

pentru reprezentarea mărimilor din problemă și a relațiilor dintre ele utilizează elemente grafice 

sau desene și scheme se numește metoda figurativă sau metoda grafică. În aplicarea acestei 

metode se poate face apel la orice categorie de elemente grafice sau combinații ale acestora cu 

condiția ca ele să fie adecvate naturii datelor problemei și specificului lor. Astfel, se pot întâlni: 

-desene care reprezintă acțiunea problemei și părțile ei componente (pentru clasele mici); -

figuri geometrice diferite: segmentul de dreaptă, triunghiul, dreptunghiul, pătratul, cercul; -

figurarea schematică a relațiilor matematice dintre datele problemei; -diverse semne 
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convenționale, unele obisnuite, altele stabilite de comun acord cu elevii; -elemente grafice 

simple: puncte, linii, ovale, cerculete, etc. Metoda figurativă ajută la formarea schemei 

problemei, la concentrarea asupra tuturor condițiilor problemei. În rezolvarea unei probleme 

care face apel la această metodă, sprijinul se face pe raționament, folosind întelesul concret al 

operatiilor. Metoda figurativă este situată pe primul loc în ceea ca privește utilitatea ei, datorită 

avantajelor pe care le prezintă. Astfel: are caracter general, utilizându-se la orice categorii de 

probleme în care se preteaza figurarea și pe diferite trepte ale scolarizării; are caracter intuitiv, 

înțelegerea relațiilor dintre datele problemei făcându-se pe baza imaginilor vizuale, uneori 

intervenind acțiunea directă, mișcarea și transpunerea acesteia pe plan mintal; prin 

dimensiunile elementelor figurative și prin proporțiile dintre ele se creează variate modalități 

de stabilire a relațiilor cantitative dintre diferitele valori ale mărimilor, se sugerează aceste 

relații, se pun în evidență. Paşii urmați în rezolvarea unei probleme prin această metodă sunt: 

 - se reprezintă fiecare necunoscută printr-o figură (segment , dreptunghi, cerc etc.); 

 - fiecare relaţie din textul problemei se schematizează utilizând figurile alese, obţinând 

modelul grafic al problemei; 

 - se fac legături pe schemă între necunoscute şi datele problemei şi se identifică raţionamentul 

de rezolvare; 

 - se fac calculele şi se determină necunoscutele 

METODA COMPARAȚIEI SAU METODA ADUCERII LA ACELAȘI 

TERMEN DE COMPARAȚIE .Metoda comparației se foloseşte la problemele în care se dau 

mai multe mărimi între care se pot stabili mai multe relaţii şi se cere să aflăm valorile acestor 

mărimi. Etapele urmate în rezolvarea unei probleme prin această metodă sunt următoarele: - se 

compară relaţiile date între mărimi; - se transformă relaţiile (prin înmulţiri, adunări etc.) pentru 

a obţine acelaşi termen de comparaţie (aceleaşi mărimi pentru două sau mai multe 

necunoscute); - prin reducere sau înlocuire se elimină una sau mai multe mărimile necunoscute 

în aşa fel încât să rămână o singură necunoscută; - se determină necunoscuta rămasă; - se 

determină celelalte necunoscute. 

METODA FALSEI IPOTEZE SAU METODA PRESUPUNERII.  Problemele care 

se pot rezolva prin această metodă sunt foarte numeroase. Prin aceasta metodă poate fi 

rezolvată orice problemă ale cărei date sunt mărimi proporționale. Metoda falsei ipoteze este 

metoda aritmetică prin care rezolvarea unei probleme are loc pe baza unei presupuneri, a unei 

ipoteze, confruntând apoi situația reală cu cea creată prin introducerea datelor ipotetice. 

Numele metodei se justifică prin faptul că ipoteza care se face nu corespunde decât întâmplator 

cu rezultatul problemei. Ea se utilizează în toate cazurile în care, prin ipotezele care se fac, se 

poate ajunge la stabilirea relațiilor dintre datele problemei și deci la rezolvarea ei. De regulă, 

se pleacă de la întrebarea problemei, în sensul că asupra mărimii care se caută se face o 

presupunere complet arbitrară. Se reface apoi problema pe baza presupunerii facute. Deoarece 

mărimile sunt proporționale, rezultatele obținute pe baza presupunerii se translatează în plus 

sau în minus, după cum presupunerea făcută este mai mica, respectiv mai mare decât rezultatul 

real. Refacând, așadar, problema, se ajunge la un rezultat care nu concordă cu cel real din 
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problema. El este fie mai mare, fie mai mic decât acesta. În acest moment se compară rezultatul 

pe baza presupunerii, cu cel real din punct de vedere al enunțului și se observă de câte ori s-a 

greșit când s-a făcut presupunerea. Se obține, așadar, un număr cu ajutorul căruia se corecte 

METODA MERSULUI  INVERS.  Prin metoda mersului invers se rezolvă aritmetic 

anumite probleme în care elementul necunoscut apare în faza de început a șirului de calcule 

care se impun. Această metodă de rezolvare a problemelor de aritmetică se numește a mersului 

invers, deoarece operațiile se reconstituie în sens invers acțiunii problemei, adică de la sfârșit 

spre început, fiecărei operații corespunzându-i inversa ei. Metoda mersului invers se aplică atât 

în rezolvarea exercițiilor numerice care conțin necunoscută, cât și în rezolvarea problemelor 

care se încadreaza în tipul respectiv, adică în care datele depind unele de altele succesiv, iar 

enunțul respectivei probleme trebuie urmărit de la sfârsit spre început și în fiecare etapă se face 

operația inversă celei apărute în problemă. Deci, nu numai mersul este invers, ci și operațiile 

care se fac pentru rezolvare sunt inverse celor din problema. Proba se face aplicând asupra 

numărului găsit operațiile indicate în enunțul problemei. 

REGULA DE TREI SIMPLĂ.  Regula de trei simplă reprezintă o schemă de așezare 

a datelor și de utilizare a acestor date în orientarea și desfășurarea procesului de gândire care 

intervine în examinarea și rezolvarea unor probleme cu mărimi proporționale. În problemele 

care se rezolvă prin regula de trei simplă intervin doua mărimi direct sau invers proporționale, 

fiecare mărime cu câte o pereche de valori, una din aceste valori fiind necunoscută. Prin urmare, 

în aceasta categorie de probleme se dau trei valori cu ajutorul cărora se găsește cea de-a patra 

valoare, fapt care justifică numele pe care îl poartă: regula de trei. Pentru rezolvarea 

problemelor prin regula de trei simplă este suficient să se așeze datele conform acestei reguli, 

iar în rezolvare și calcul să se utilizeze metoda proporțiilor (aflarea celui de-al patrulea 

proportional). Se poate utiliza, de asemenea, în rezolvarea problemelor prin regula de trei 

simplă și metoda reducerii la unitate. Pentru a rezolva corect o problemă prin această metodă 

trebuie stabilit mai întâi dacă mărimile sunt direct sau invers proporționale.  
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GÂNDURI PENTRU TOȚI 

 

Cărbunaru Diana Cerasela, profesor de biologie, Liceul Pedagogic 

„Nicolae Iorga” Botoşani 

 

Drumul către dezvoltarea unui sistem de valori nu este nici drept nici fără greşeli. El 

cere un proces permanent de informare, de instruire, de flexibilitate construită pe fundamente 

solide.Totul devine mai uşor dacă obiectivele sunt stabilite clar, dacă sunt cunoscute aşteptările 

partenerului educațional şi dacă se realizează o evaluare corectă a situaţiei. 

Prin activitatea desfășurată împreună cu elevii clasei a VII a am urmărit creșterea stimei 

de sine, valorificarea abilităților de interrelaționare, conștientizarea rolului pozitiv pe care îl 

pot avea factorii educaționali în formarea sistemului de valori etice, morale și 

comportamentale, identificarea elementelor constructive din învățăturile celor din jur. 

Scenariul activității: 

✓ Momentul organizatoric: 

o Organizarea colectivului de elevi în cerc 

o Exercițiu de tip „ice breaker” – „Mă numesc ..... și sunt ......” – fiecare elev se va 

prezenta cu 

numele mic și va spune o calitate care îl caracterizează, de preferat care să înceapă cu inițiala 

prenumelui (exemplu: „Mă numesc Diana și sunt dinamică/activă.”). Prenumele și calitatea 

corespunzătoare vor fi scrise pe câte un post-it și afișate la vedere (în piept).  

o Discuții privind dificultatea sau ușurința elevilor de a identifica și mai ales de a 

verbaliza 

propriile calități. 

✓ Captarea atenției:  

o Dirigintele enunță câteva cugetări pentru a-i provoca pe elevi la discuții depre ei înșiși:  

• „Dacă am face lucrurile de care suntem capabili, ne-am uimi pe noi ȋnșine” (Thomas 

Edison);  

• „Ca să fii respectat, ȋncepe prin a te respecta tu ȋnsuți” (Tudor Arghezi). 

• „A cunoaște pe alții e o mare știință, dar cunoașterea de sine este suprema știință” (Lao 

Zi) 

✓ Realizarea activității: 

o Dirigintele afișează, în fața clasei, o coală de hârtie “copacul  învățăturii/gândurilor”, 

pe care 
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este desenat un copac cu elementele sale. Elevii vor primi câte o ”frunză” – un post-it pe care 

au de scris un gând sau o învățătură pe care au primit-o de la școală, familie sau din 

interacțiunea cu cei din jur. Acestea pot fi scrise pe o coală de flip-chart și afișate în clasă în 

paralel cu gânduri ale elevilor mai mari de clasa a XII a: 

 

 

Gânduri elevi clasa a VII a Gânduri elevi clasa a XII a 

✓ Prietenii vin și pleacă, dar familia 

niciodată! 

✓ Mereu să ții minte că ești cel mai bun și 

arată asta. Să muncești pentru tine și pentru 

succesul tău! 

✓ Să nu te schimbi niciodată pentru cineva. ✓ Respectați profesorii și pe cei de lângă voi! 

Felul în care vă comportați spune multe 

despre voi. 

✓ Dacă vrei să ajungi ceea ce îţi doreşti, 

învaţă! 

✓ Nu încercați să vă maturizați prea devreme! 

Bucurați-vă de această vârstă! A fi adult 

înseamnă și multe responsabilități.  

✓ În viaţă nimeni nu îţi dă ceva pe 

gratis.Trebuie să munceşti şi să înveţi ca să 

nu fii călcat în picioare. 

✓ Bucurați-vă de oportunitățile pe care le 

aveți acum pentru a nu vă părea rău mai 

târziu că nu ați profitat de ele! 

✓ Ascultă ca să fii ascultat! ✓ Visează la lucruri mici! Ai timp toată viața 

să fii adult. 

✓ Să fiu puternică şi să fac ce este bun în 

viaţă! 

✓ Nu lăsați să treacă informațiile pe lângă voi 

fără a le folosi. Anii vor trece, însă ce v-a 

rămas în minte după școală va fi doar în 

folosul vostru. 

✓ Dacă respecţi în viaţă, vei fi ascultat! ✓ Nu judecați persoanele după cum arată sau 

se îmbracă. Niciodată nu știi ce povești se 

află în spatele acelei persoane. 

✓ Trebuie să-ţi meargă capul, dacă vrei să-ţi 

meargă gura. 

✓ Învățați la timp tot ce trebuie și ai grijă de 

felul în care te dezvolți! 

✓ Să fim mai buni! Să dăruim mai mult! ✓ Investește în tine și iubește-te! 

✓ Să faci mereu ceea ce îţi place şi să nu 

renunţi niciodată la visurile tale. 

✓ Încercați să mențineți un echilibru între 

învățat și distracții! 
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✓ Dacă cineva îţi zice să te urci în maşină să 

nu-l asculţi. 

✓ Organizați și mergeți în excursii! 

✓ Implicați-vă în cât mai multe activități! 

Anii de liceu trec repede. 

✓ Dacă munceşti vei obţine tot ceea ce vrei. ✓ Mereu să ții minte că ești cel mai bun și 

arată asta. Să muncești pentru tine și pentru 

succesul tău! 

✓ Fii politicos! Nu vorbi urât! ✓ Respectați profesorii și pe cei de lângă voi! 

Felul în care vă comportați spune multe 

despre voi. 

✓ La şcoală am învăţat cum să mă comport. ✓ Bucurați-vă de colegi, comportați-vă 

frumos cu ei chiar dacă unii nu o fac! 

 

✓ Dacă vrei să ajungi cineva în viaţă trebuie 

să ai carte, să ştii cum să te comporţi cu 

oamenii, să îi respecţi pentru că şi ei la 

rândul lor te vor respecta. 

✓ Notele nu definesc inteligența. 

✓ Păstrați un echilibru între învățat și 

distracții! 

✓ Te susţinem în ceea ce vrei să faci. Ascultă 

de părinți și de profesori! 

✓ Nu te lăsa învins de cei ce nu au încredere 

în tine! Arată-le cât ești de bun și își vor 

schimba părerea. 

✓ Şcoala ne învaţă să fim oameni. ✓ Fii îndrăzneț, dar cu o limită! 

 

✓ Să fii atent la anturaj! ✓ Atenția e cheia. Nu vă lăsați distrași de 

colegi! Fiecare cum își așterne așa doarme! 

✓ Atenție la neatenție! 

✓ Citește mai mult! Te ajută să-ți dezvolți 

vocabularul. 

✓ Apucă-te de sport! 

 

 

✓ Încheierea activității  se poate face: 

o prin discuții /comentarea gândurilor scrise de colegii de clasă și compararea cu cele 

primite 

de la colegii mai mari : Cum vă simțiți/reacționați atunci când primiți sfaturi? /V-a surprins 

vreun gând scris de colegii voștri ? 

o prin crearea a patru grupe de elevi: două grupe de avocați care pledează pentru 

elementele 
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constructive scrise de colegi și două grupe de judecători care vor desemna echipa câștigătoare. 

Reguli de joc: fără întrerupere, nu divagăm, fără atac la persoană. 

✓ Rezultatele activității/impactul: 

• într-un  context non-formal elevii pot depăși anumite bariere în comunicare, oferă  

și primesc cu mai multă deschidere sugestii, se angajează într-un proces 

riguros și extins de a pune întrebări, de a găsi resurse și de a se folosi de 

informații. 

• înțelegerea faptului că fiecărei vârste îi e specifică o anumită grilă de receptare 

şi evaluare a ceea ce școala sau mediul social îi oferă. Strategia psihopedagogică cea 

mai eficientă nu este aceea de a-i indica “drumul bun”, ci de a-l asista la descoperirea 

pe care pre-/adolescentul singur trebuie să o facă. 

•  conștientizarea de către elevi că socializarea este importantă, că interacțiunile 

cu ceilalți ne 

• ajută să cunoaștem perspective diferite, să învățăm lucruri noi, să ne dezvoltăm 

la nivel personal. 

• cel mai important fapt este ca educatorul împreună cu toți factorii educaționali 

să-i ofere 

• elevului o bază solidă în alegerea valorilor prin ideile, întrebările, răspunsurile 

şi mai ales  acţiunile sale și să  găsească acele mijloace care să cultive o serie de calități 

ce-l pot ajuta în evoluția lui (încrederea în sine, curajul, sociabilitatea, voința, stapânirea 

de sine ș.a ). 

• BIBLIOGRAFIE 

1. http://c3.icvl.eu/papers2017/cniv/documente/pdf/sectiuneaE/sectiuneaE_lucrarea51.p

df  

2. Marinela Elena Gulei, Adela Serea, Orientarea și consilierea în carieră: ghidul 

profesorului,Iași, Ed. Spiru Haret, 2011, pag.27.  
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http://c3.icvl.eu/papers2017/cniv/documente/pdf/sectiuneaE/sectiuneaE_lucrarea51.pdf
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                      ÎN OGRADĂ LA BUNICI - PROIECT DIDACTIC 

 

 

                                                                        Prof.Înv.Preșc.: Chiorean Paula 

                                                                           Grădinița cu Program Prelungit 

Nr.3,Bistrița 

Nivel / Grupa:I / mică 

Tema anuală de studiu: ,,Când,cum și de ce se întâmplă?” 

Tema săptămânii: ,,Animalele domestice” 

Tema zilei: ,,În ogradă la bunici” 

Timpul activităţii: activitate de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe 

Forma de realizare: activitate integrată(ADP+ADE(DLC+DEC)+ALA) 

Durata: 1 zi 

Locul de desfăşurare: sala de grupă 

 

 

         Categorii de activităţi abordate: 

Activităţi de dezvoltare personală(ADP): 

          -Întâlnirea de dimineaţă: ,,Animalul preferat” 

          -Rutine: ,,Pot să te îngrijesc!”-deprinderea a îngriji animalele  

          -Tranziţii: ,,Gărdulețul” , ,,Câte unul pe cărare”. 

Activităţi pe domenii experenţiale(ADE): 

          -Domeniul Limbă şi Comunicare(DLC): ,,Cine a spus miau?” – A.Suteev- povestirea 

educatoarei 

          -Domeniul Estetic și Creativ(DEC): ,,Pisicuța mea” –pictură 

Jocuri şi activităţi liber alese(ALA): 

         -Artă: ,,Animalul preferat ”- masa luminoasă 

         -Știință: ,,Animale mari și mici”-sortare de jetoane 
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         -Joc de masă: ,,Pisica” -puzzle 

ALA2:  

     -Joc de mişcare: ,,Pisica prinde șoarecele” 

     -Joc distractiv : ,,Pisica și ghemul de ață” 

 

Obiective generale: 

S1: Formarea capacității de esprimare orală,înțelegerea și utilizare corectă a semnificațiilor 

structurilor verbale orale; 

S2: Îmbogăţirea vocabularului prin utilizarea unor cuvinte şi expresii noi; 

S3: Educarea interesului și a dragostei pentru acticitățile artistico plastice. 

 

 

Obiective operaţionale(pe parcursul şi până la sfârşitul activităţii,preşcolarii vor fi cababili 

să): 

O1:Să redea pe scurt conţinutul povestirii folosind suportul intuitiv; 

O2:Să utilizeze cuvintele noi în alte contexte; 

O3:Să se exprime corect din punct de vedere gramatical; 

O4:Să picteze pisica în culori potrivite; 

O5:Să realizeze corect temele date la centre,prin respectarea tehnicilor de lucru propuse; 

O6:Să respecte regulile jocurilor. 

 

Strategii didactice: 

Metodee şi procedee: 

povestirea,conversaţia,explicaţia,exerciţiul,demonstraţia,observaţia,turul galeriei; 

Mijloace de învăţământ:  scrisoare,imagini,coli de fleep-

chart,tempera,pensule,șervețele,pahare cu apă,puzzle,creioane cerate,jetoane,fișe cu 

animale,paste fainoase,pisica,ghem de ață; 

 Forme de organizare:frontal,individual,pe grupuri mici. 
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Sistem de evaluare: 

Forme de evaluare: evaluare continuă; 

Metode de evaluare: observarea sistematica a comportamentului,chestionare orală,aprecieri 

verbale,analiza produselor activității. 

                                               

 

                                               Scenariul activităţii 

        La intrarea copiilor în sala de grupă,aceştia vor fi aşezaţi în semicerc pe scăunele.Copiii 

se vor saluta de la stânga la dreapta astfel: ,,Bună dimineaţa Sara,îmi pare bine să te văd!”. 

Copilul ales va face Prezenţa şi va completa Calendarul Naturii.Vom preciza cum este 

vremea afară,stabilim anotimpul,după care un copil va povesti în faţa grupei o întâmplare. 

     La Noutatea zilei se va prezenta tema activităţii integrate cât și obiectivele urmărite. 

     Gimnastica de înviorare se va face pe versurile ,,Dacă vreau să cresc voinic”. 

     Vom începe activitatea cu povestea ,,Cine a spus miau?”  de A. Suttev în cadrul 

Domeniului Limbă şi Comunicare,pe care o povestesc  cu ajutorul planşelor,rog doi-trei copii 

să repete titlul.Povestea va fi prezentată cu suport intuitiv.Expun povestea 

clar,cursiv,expresiv,utilizând mimica și gestica specifică întâmplărilor din poveste.Textul 

povestirii este expus urmărindu-se succesiunea evenimentelor principale.Le voi explica 

cuvintele și expresiile necunoscute şi vom formula noi propoziţii cu ele pentru a le 

înțelege.La sfârşitul poveştii,pe rând, fiecare copil va încerca să redea câte un fragment din 

poveste cu ajutorul imaginilor și se va sesiza mesajul transmis de poveste. 

    Prin tranziţia ,,Gărdulețul” vom trece la activitatea din cadrul Domeniului Estetic și 

Creativ,unde vom picta o pisică împărțiți pe grupuri mici.Preșcolarii au materialele pregătite 

pe măsuțe,îi voi ruga să le intuiască,le voi prezenta lucrarea model,le voi explica și demonstra 

tehnica de lucru,vom încălzii mușchii mici ai mâini și vom trece la treabă.Voi oferi explicații 

suplimentare cât și ajutor.La sfârșitul activității artistico plastice,vom aranja lucrările pe un 

panou pentru expoziție și prin metoda turul galeriei vom încerca să examinăm fiecare 

lucrare,vor adresa întrebări și vor comenta lucrarea proprie cât și a celorlalți. 

    Vom trece la activitatea de la centre prin tranziţia ,,Câte unul pe cărare”:la centru Artă 

preşcolarii vor lucra la masa lunimoasă,vor avea pregătite fișe cu animale domestice și paste 

fainoase,ei vor reda animalul din fișă cu ajutorul pastelor,la centrul Știință preșcolarii au de 

sortate jetoame cu animale mari și animale mici,iar la centrul Joc de masă vor reconstrui un 

puzzle al unei pisicuțe,după reconstruirea luicu ajutorul creioanelor cerate vor desena mica 

pisică.Vom trece împreună pe la centre le voi explica şi demonstra modul de lucru şi vom 

încălzi mânuţele.Voi ajuta acolo unde mi de solicită ajutorul şi voi verifica poziţia 

preşcolarilor pe scăunele. 
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    La sfârşitul activităţilor ne vom juca jocul de mişcare ,,Pisica prinde șoricelul” şi jocul 

distractiv ,,Pisica și ghemul de ață”. Jocul de mișcare ,,Pisica prinde șoricelul” se va 

desfăsura pe echipe,preșcolarii trebuie să ocolească câteva obstacole pentru a prinde 

șoarecele și să alerge înapoi la colegul lui care așteaptă la rând.Jocul se oprește în momentul 

în care unul dintre copiii care au început jocul,este din nou în fața șirului,echipa sa fiind 

câștigătoare. Jocul distractiv ,,Pisica și ghemul de ață” se va derula pe covor,preșcolarii se 

asează în cerc,un preșcolar primește un ghem de ață,iar altul o pisică de jucărie,pisica și 

ghemul de ață merg din mână în mână,pisica încearcă să prindă ghemul. 

    Activitatea noastră se va încheia prin stabilirea împreună cu copiii cum s-a numit 

activitatea derulată,cu ce s-au jucat,ce au învățat,cum s-au simțit pe parcursul întregii zile.   

      Voi face aprecieri colective şi individuale.Copiii ies din sala de grupă pe versurile ,, Câte 

unul pe cărare”. 

 

 

 

Bibliografie: 

*,,Curriculum pentru învăţământ preşcolar,3-6/7 ani” MECT,2008; 

*Referat ştiinţific,Profesor universitar doctor Vasile Chiş,coordonatori:Lolica Tătaru,Adina 

Glova,Olga Chiş, ,,Piramida cunoaşterii-repetre metodice în aplicarea curriculumului 

preşcolar”,Editura Diamant,Piteşti,2014; 

*Mitu,Florica,Antonovici,Ştefania, ,,Metoda activităţilor în educarea limbajului în 

învăţământul preşcolar”,Bucureşti,Editura Humanitas Educaţional,2005. 
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METODE ACTIVE APLICATE LA DISCIPLINELE TEHNICE 

 

        Profesor, Carmen Mitrofan                                                    

Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” Bacău 

 

 Specifice procesului instructiv- educativ sunt metodele activ- participative, au un rol 

important în proiectarea didactică, și folosirea metodelor activ-participative în practica instructiv-

educativă permit elevului satisfacerea cerinţelor educaţionale prin propriul efort sau în colaborare cu 

alţi colegi. Avantajul utilizării acestor metode stimulează interesul pentru cunoaştere, facilitează 

contactul cu realitatea înconjurătoare, ele fiind subordonate dezvoltării mintale şi a nivelului de 

socializare ale elevilor facilitează comunicarea, socializarea, relaţionarea, colaborarea pentru 

rezolvarea unor probleme, evidențiază învățarea prin cooperare. Eficienţa acestor metode activ-

participative evidențiază următoarele caracteristici: 

▪ Respectul-între elevi fiecare are dreptul la propria sa opinie, 

▪ Valoarea- fiecare răspuns al elevilor este important acesta devine activ și se implică, 

▪ Diversitatea- elevii sunt liberi să facă comentarii, sunt încurajați să se exprime liber, 

▪ Ascultarea activă- elevii se ascultă unii pe ceilalți, au propriul punct de vedere, 

▪ Încrederea elevilor în propriile forțe îi ajută să se exprime fără inhibiții, 

 Profesorii în activitățile de predare întreprinse, utilizând metodele activ participative 

aduc schimbări ce   reflectă, învățarea activă, parcurgerea programelor într-un ritm  propriu, situațiile 

cooperante cu elevii, responsabilitatea elevului pentru ceea ce face. Profesorul oferă îndrumare și 

încurajează sprijină învățarea, și monitorizează progresul, organizează accesul la resurse  și susține 

performanța. Trecerea de la a fi centrat pe profesor la a fi centrat pe elev descrie tiparul “ce anume 

dorește elevul să facă  “, profesorul furnizează cunoștințe instruiește și formează elevul dobândește 

cunoștințe și abilități devine un “receptor activ”. 

➢ Profesorul are rolul de observator direct elevii pot adresa întrebări acestuia ; 

➢ Pentru a obseva dacă au înțeles la rândul său profesul pune întrebări; 

➢ Elevilor să li se ofere posibilitatea să discute subiectul care îi interesează, fie în grupuri 

mici sau la nivel de clasă, să răspundă la întrebări  să-și clarifice nemulțumirile ; 

➢ Utilizarea unor mijloace noi, moderne, proiectorul de date, filme, retroproiectorul, 

tabla electronică, spre a veni în ajutorul lor, a observa fenomenele, obiectele ; 

➢ Utilizarea de materiale proprii, adaptate la cerințele și experiențele elevilor este 

indicat ca resurse: modele, fotografii, planșe, imagini, filme concepute personal; 
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➢ Elevilor li se aribuiesc sarcini de lucru, în grup, individual, rezolvarea de probleme îi 

detemină să-și dezvolte abilitățile și deprinderile; 

➢ Ce-și doresc elevii să învețe? această întrebare trebuie să și-o pună profesorul, unde 

își doresc? spațiul de desfășurare, mijloacele didactice și metodele centrate pe elev îi dinamizează și îi 

stimulează spre studiu; 

Diagrama os de peşte “fishbone” este un instrument de analiză ce caracterizează un 

anumit procedeu. Se referă la constituirea diagramei cauzelor şi a efectului oferă posibilitatea 

punerii în evidenţă a izvoarelor unei probleme, unui eveniment sau unui rezultat. Diagrama 

ilustrează cauzele principale şi secundare ale unui anumit efect (simptom).         

 Regulile de organizare şi etapele de realizare : 

1. Se împarte clasa în echipe de lucru; 

2. Se stabileşte problema de discutat care este rezultatul unei întâmplări sau unui evemiment 

deosebit – efectul. Fiecare grup are de analizat câte un efect. 

3. Are loc dezbaterea în fiecare grup pentru a descoperi cauzele care au condus la efectul 

discutat. Înregistrarea cauzelor se face pe hârtie sau pe tablă. 

4. Construirea diagramei cauzelor şi a efectului astfel: 

- pe axa principală a diagramei se trece efectul; 

- pe ramurile axei principale se trec cauzele majore (principale) ale efectului, corespunzând 

celor 6 întrebări: CÂND?, UNDE?, CINE?, DE CE?, CE?, CUM? (s-a întâmplat); 

- cauzele minore (secundare) ce decurg din cele principale se trec pe câte o ramură mai mică 

ce se deduce din cea a cauzei majore; CAND? cauze minore UNDE? cauze minore CINE? cauze minore 

- cauze minore DE CE? CUM? CE?  

5. Etapa examinării listei de cauze generate de fiecare grup: 

− examinarea paternurilor; 

− evaluarea modului în care s-a făcut distincţia între cauzele majore şi cele minore şi a plasării 

lor corecte în diagramă, cele majore pe ramurile principale, cele minore pe cele secundare, 

relaţionând şi/ sau decurgând din acestea; 

− evaluarea diagramelor fiecărui grup şi discutarea lor; 

6. Stabilirea concluziilor şi a importanţei cauzelor majore: Diagramele pot fi folosite de 

asemeni, pentru a exersa capacitatea de a răspunde la întrebări legate de anumite probleme aflate în 

discuţie..  

Problema de analizat: Ce factori influiențează comportamentul de consum al cumpărătorilor? 
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Cauza principală-Factori Culturali   Cauza principală-Factori Psihologici 

 

                                 Motivație -reacția de cumpărare 

                Cultura- include valori                        Percepție-recepționează și selectează 

                      dobândite în grupul de                 Învățare-experiența anterioară 

                              referință Credințe și atitudini – oamenii le capătă  

   Subcultura-grup distinct ,            

              etnie, religie Cauze secundare 

                                           Clasa socială-nivel educție                                                                                                                        

                       Cauze secundare     Problema 

 Factori care influiențează  

                                      Cauze secundare Comportamentul de consum 

                al Cumpărătorilor 

                            Grupul de referință-grup în                                Cauze secundare 

                       formarea opiniei                                            Vârsta și stadiul în ciclul vieții-   

                  Familie-cu puternică influiență                     preferințele se schimbă în funție de               

                                        structura produselor și servicilor 

         Roluri și statusuri- ce rol are                          Stil de viață-comportamentul în societate 

  cumpărătoul în grupul de referință                 Situația economică-evoluția consumului 

                                                                       Personalitate și imagine de sine-convigeri, obiceiuri Cauza 

principală- Factori Sociali                    Cauza principală-Factori Personali 

(Fig.) Aplicație practică utilizând Diagrama Os-de Pește fishbone,   Sursa realizată de autor. 
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METODE INTERACTIVE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ  

 

 

                                                                                     Prof. Cazacu Camelia 

                                                             Școala Gimnazială Constantin Gh.Marinescu Galați 

 

 

           Cel mai important aspect al instruirii active îl constituie faptul că elevii devin 

coparticipanţi la propria lor instruire şi educare. Sunt satisfăcute astfel, cerinţele 

psihopedagogice: 

• pregătirea psihologică pentru învăţare; 

• prevenirea şi reducerea influenţelor negative ale diferitelor surse perturbatorii; 

• asigurarea repertoriilor congruente; 

• asigurarea unui limbaj comun între educator şi educat; 

• utilizarea unor activităţi eficiente de activizare; 

         Pentru atingerea finalităţilor educaţiei contextualizarea metodelor didactice la specificul 

demersului educativ reprezintă o importantă sarcină a cadrului didactic.  

         Braistorming-ul (asaltul de idei) – reprezintă formularea unui număr cât mai mare de 

idei – oricât de fanteziste ar putea părea acestea – ca răspuns la o situaţie enunţată, după 

principiul cantitatea generează calitate. 

        Harta povestirii – este o formă de organizare şi sintetizare a conţinutului informaţional 

al unui text. O altă „Hartă a povestirii” poate compara din anumite perspective două sau mai 

multe povestiri şi se poate realiza sub forma unui tabel; 

         Reţeaua personajelor – este o metodă grafică de descriere a personajelor şi de 

argumentare a descrierii. Elevii vor scrie într-un cerc desenat numele personajului. În cercuri 

satelit scriu cuvinte care caracterizează personajul, iar apoi citate, reformulări; 

        „Arborele lui Sapiro” - Conflictul în viziunea lui Daniel Sapiro este asociat cu un arbore. 

Fiecare parte a lui reprezintă o parte componenta a conflictului: 

             • solul - mediul social în care izbucneşte conflictul (familia, colectivul, şcoala);  

             • rădăcina - cauzele multiple ale conflictului;  

            • tulpina - părţile implicate în conflict;  

            • scorbura - problema clară definită a conflictului;  

           • florile - emoţiile proprii pozitive şi negative a celor implicaţi în conflict;.  

           • frunzele - acţiunile concrete a celor implicaţi în conflict;  



81 

 

           • fructul - soluţia rezolvării conflictului;  

         Copacul ideilor – este o metodă grafică în care cuvântul cheie este scris într-un 

dreptunghi, la baza paginii, în partea centrală. De la acest dreptunghi se ramifică asemeni 

crengilor unui copac toate cunoştinţele evocate despre o anumită temă. Foaia pe care este 

desenat copacul trece de la un membru la altul al grupului şi fiecare elev are posibilitatea să 

citească ce au scris colegii săi. Această formă de activitate în grup este avantajoasă deoarece le 

propune elevilor o nouă formă de organizare şi sistematizare a cunoştinţelor;  

         Cvintetul – este o metodă creativă, prin care în cinci versuri se sintetizează un conţinut 

de idei. Este şi un instrument de evaluare a înţelegerii textului şi de exprimare a creativităţii 

elevilor. Este o poezie de cinci versuri, iar scrierea ei presupune o reflecţie bazată pe înţelegerea 

nuanţată a sensului subiectului ales.  

Primul vers este un cuvânt-cheie referitor la discuţie, fiind, de obicei, un substantiv.  

Al doilea vers este alcătuit din două cuvinte care descriu substantivul în discuţie, fiind 

adjective.  

Al treilea vers este alcătuit din trei cuvinte care exprimă o acţiune, fiind de regulă verbe la 

gerunziu.  

Al patrulea vers conţine patru cuvinte şi exprimă sentimentele faţă de subiect, iar al cincilea 

vers este un cuvânt care expimă esenţa subiectului;  

         Diamantul – este o strategie modernă care are la bază împletirea activităţii individuale 

cu cea de cooperare în grup. Prin aplicarea acestei metode se urmăreşte antrenarea în activitate 

a fiecărui elev astfel încât să participe la soluţionarea sarcinilor de lucru date. Este o metodă 

care stimuleză interacţiunea între elevi, dezvoltă abilităţile de comunicare şi gândirea critică a 

acestora. Metoda se poate utiliza cu succes la orele de educaţie civică, limba română, istorie, 

s.a.  

          Ciorchinele – se poate utiliza mai ales în etapa de reactualizare a structurilor învăţate 

anterior, sau în etapa de evocare, elevii fiind puşi în situaţia de a stabilii conexiuni între 

elementele studiate, de a se implica activ în procesul de gândire. În centru se notează conceptul 

de referinţă, apoi se trasează sateliţii cu conceptele conexe şi de la fiecare ideile derivate. 

Realizarea ciorchinelui presupune comparaţii, raţionamente, clasificări, ierarhizări. Ca 

aplicație practică, această metodă se poate folosi la toate obiectele de studiu;  

          Metoda cadranelor – este metoda prin care se rezumă sau se sintetizează conţinutul 

unei lecţii. Urmăreşte implicarea elevilor în realizarea unei înţelegeri cât mai adecvate a unui 

conţinut informaţional. Se împarte spaţiul de lucru în patru cadrane şi în fiecare se propune 

câte o sarcină de lucru; 
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         Explozia stelară – metodă de dezvoltare a creativităţii, asemănătoare braistorming-ului. 

Scopul este de a obţine cât mai multe conexiuni între concepte. Se scrie problema a cărei soluţie 

trebuie descoperită, apoi se formulează cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. 

Întrebările trebuie să înceapă cu “de ce?”, “cum?”, “când?”, “cine?”, “unde?”;  

        Floarea de lotus – este o tehnică ce presupune identificarea conexiunilor dintre concepte 

şi idei, pornind de la o temă care generează opt (sau un număr la alegere) idei secundare. 

Fiecare idee secundară va genera alte opt idei, s.a.m.d.;  

        Diagrama Venn-Euler – presupune compararea de către elevi a două elemente: idei 

concepte, evenimente, obiecte. Sunt evidenţiate atât elementele comune, cât şi cele care le 

diferenţiază. Se reprezintă sub forma a douş cercuri care se intersectează. În primul cerc se 

notează elementele specifice primului obiect, în al doilea cerc cele ale celuilalt obiect, iar la 

intersecţia cercurilor, elementele comune. Această metodă este folosită pentru a-i ajuta pe elevi 

să-şi sistematizeze cunoştinţele, să diferenţieze informaţii asemănătoare. Astfel, cunoştinţele 

elevilor sunt mai precise şi se păstrează un timp mai îndelungat;  

          Metoda celor şapte pălării gânditoare – Este o metodă-joc pentru stimularea 

creativităţii participanţilor şi se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. 

Sunt şase pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi 

negru. 

     Pălăria albastră– este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu controlul 

discuțiilor, extrage concluzii – clarifică/alege soluția corectă 

     Pălăria albă- deține informații despre tema pusă în discuție, face conexiuni, oferă informația 

brută așa cum a primit-o- informează 

     Pălăria roșie–își exprimă emoțiile, sentimentele, supărarea, față de personajele întâlnite, nu 

se justifică – spune ce simte 

     Pălăria neagră– este criticul, prezintă posibile riscuri, pericole,greșeli la soluțiile propuse, 

exprimă doar judecăți negative –identifică greșelile 

     Pălăria verde-oferă soluții alternative, idei noi, inovatoare, caută alternative –generează idei 

noi 

    Pălăria galbenă– este creatorul, simbolul gândirii pozitive și constructive, explorează 

optimist posibilitățile, creează finalul.–efortul aduce beneficii 

        Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta rolul precis, aşa cum consideră mai 

bine. Rolurile se pot inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu 

rolul pe care îl joacă. Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul, iar pentru succesul acestei 

metode este bine ca materialul didactic să fie variat şi bogat pentru a-i atrage pe elevi 
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         Cubul Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt 

recomandate următoarele etape:  

      Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, 

asociază, aplică, argumentează.  

      Anunţarea temei.  

      Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o temă de pe feţele cubului.  

      Descrie: culorile, formele, mărimile etc.  

      Compară: ce este asemănător, ce este diferit. 

      Analizează: spune din ce este făcut. 

      Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti? 

      Aplică: la ce poate fi folosită? 

      Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei 

tale. 

       Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe.  

       Afişarea formei finale pe tablă.  

           Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi 

exprime opiniile proprii. Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, prezentate 

şi susţinute de secretarul grupului, urmând să fie evaluate şi discutate de către toţi elevii, 

indiferent de grupul din care fac parte. Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund 

formativă a produselor realizate de grupuri de elevi.  

           Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă, este o îmbinare armonioasă între 

activitatea individuală şi cea a grupurilor de elevi. Are rol de a încorpora activitatea fiecărui 

elev într-un demers amplu menit să rezolve o problemă complexă. Această metodă presupune 

organizarea unei activităţi structurate în următoarele etape:  

-individuală  

– elevii primesc o temă pe care o rezolvă individual într-o perioadă scurtă de timp ( de 

obicei 5 minute). Se pot formula întrebări referitoare la subiectul tratat;  

- perechi – se formează grupe de doi elevi , care îşi verifică reciproc rezultatele şi încearcă 

să răspundă la întrebările care au fost formulate în interiorul grupului;  

- grupuri de patru elevi  

- formate prin unirea perechilor două câte două. Elevii îşi confruntă rezultatele , concep un 

nou răspuns, într-o formulare la care îţi aduc toţi contribuţia identificând concluziile cu 

caracter general în zonele de controverse rezultate în urma întrebărilor fiecăruia; 
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 - întreaga clasă –un reprezentant al fiecărei grupe prezintă concluziile sale. Acestea pot fi 

notate pe tablă pentru a putea realiza comparaţia între răspunsurile grupurilor. Pe baza lor 

se concep concluziile finale. 

         Metoda R.A.I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a 

comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la 

iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă –Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul 

unei lecţii sau a unei secvenţe de lecţie, profesorul, împreună cu elevii săi, investighează 

rezultatele obţinute în urma predării-învăţării, printr-un joc de aruncare a unui obiect mic 

şi uşor (minge) de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare 

din lecţia predată celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi 

aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. Evident interogatorul trebuie să 

cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, 

iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai 

arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare. Aceste metode interactive le 

consider a fi cele mai indicate spre a fi folosite în activitatea didactică.  
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EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ ÎN CICLUL 

PRIMAR 

 

prof. înv. primar Cernencu Rodica 

COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI „GALAȚI 

 

Școala este locul pentru predare și învățare. Așa a fost mereu și sperăm că așa va 

rămâne. Ceea ce s-a schimbat, totuși, este ce și cum se învață în școală. Societatea se schimbă 

rapid din punct de vedere al vieții economice și sociale, iar școlile sunt forțate să se adapteze 

cât pot de bine la noile condiții. Ceea ce s-a schimbat în modul de gândire a numeroși oameni 

este că școala nu mai reprezintă doar un loc în care elevii sunt pregătiți pentru viața adultă, ci 

în egală măsură, pentru a face față cu success relațiilor intercolegiale. 

Scopul educației pentru cetățenie democratică și a educației pentru drepturile omului 

este să susțină dezvoltarea de competențe în trei domenii: analiză și judecată politică, utilizarea 

metodelor, luarea deciziilor și acțiunea politică; toate acestea sunt strâns legate și nu ar trebui 

tratate separat. În orice context de învățare, conștient sau nu, vor fi prezente elemente din toate 

aceste trei competențe, dar nu va fi atins același nivel de profunzime, căci nu este necesar. Este 

posibil să ne concentrăm uneori mai mult pe metode, alteori mai mult pe acțiune, iar alteori 

mai mult pe analiză.  

Educația pentru cetățenie democratică vazută ca o disciplină în ciclul primar poate 

aborda cunoașterea drepturilor omului ,respectiv a copiilor.Toate statele au ratificat Convenția 

Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului și s-au angajat să faca aceste drepturi 

cunoscute tuturor în țara lor-adulți și copii.  

 Articolul 7 al Convenţiei privind drepturile copilului protejează dreptul copilului de a 

avea un nume. Numele ei, numele lui. Cel de-al doilea, numele de familie, marchează legătura 

copilului cu cei apropiați. Cu toate acestea, primul nume îl face să devină un individ,o persoană 

unică în lume. Copiii ar trebui să fie mândri de numele lor şi să le cunoască semnificațiile, ce 

speranţe exprimă şi de ce le-au ales părinţii acele nume. Profesorul trebuie să abordeze cu 

prudență această temă. Din diferite motive, e posibil ca unii copii din clasă să nu locuiască cu 

părinţii lor naturali sau să-și fi schimbat numele, deoarece au fost forţaţi să emigreze sau au 

fost exilaţi. Profesorul trebuie să manifeste empatie și sensibilitate. Copiii devin conştienţi de 

marea varietate a numelor din clasa lor. Înțeleg că fiecare dintre ei a primit un nume care-l 

distinge de ceilalţi; îşi dau seama că nimeni nu le poate lua numele pe care l-au primit. Copiii 
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înţeleg că mai multe nume diferite înseamnă mai multe personalităţi, iar comunitatea clasei lor 

este formată din personalitățile fiecăruia ditre ei, precum un buchet bogat şi colorat de flori.  

Dacă doriţi mai multe variante de reprezentări vizuale ale conceptului, puteţi lucra cu 

picături de ploaie sau cu vagoanele trenului,cu note muzicale sau cu piese de puzzle etc. 

Indiferent de forma pe care o ia exercițiul, trebuie să transpară clar întotdeauna că împreună 

suntem mai mult decât o sumă de elemente asemnătoare. Devenim un buchet, un nor sau un 

lac, un tren, o melodie, un puzzle, şi aşa mai departe. Copiii înţeleg că o clasă formează o 

comunitate de învăţare. Ei înţeleg şi apreciază că şcoala trebuie să-i susţină – acum şi în viitor, 

pe fiecare individual şi împreună cu ceilalţi – să înveţe mai mult şi să îşi dezvolte cunoştinţele 

şi capacităţile. Ei constată că școala nu este dor o îndatorire ,ea a fost creată și pentru că ei au 

dreptul să meargă la școală și să fie educați,iar părinții,profesorii și statul trebuie să le asigure 

acest drept. 

 

Contexte de activități de învățare  

 

1 Numele meu are propria poveste. Încerc să o descopăr. 

- Când m-am născut?  

- La ce oră? 

- În ce zi a săptămânii? 

- Cum era vremea?  

- Unde m-am născut?  

- Cine a fost acolo când m-am născut? 

- Cât de mare şi cât de greu/grea eram?  

- De ce mi s-a dat tocmai acest nume? 

- Ce înseamnă numele meu? 

- Unde poate fi găsit numele meu, cu ce seamănă atunci când este spus în alte limbi? 

 

2.Toţi copiii au o poveste de spus! Copiii stau într-un cerc şi-şi spun unii celorlalţi despre 

ce au vorbit cu părinţii. Profesorul îi încurajează să analizeze anumite întrebări mai în detaliu. De 

exemplu, va întocmi o listă pe tablă, în care va arăta la ce oră din zi s-au născut toţi copiii din clasă. 

Poate va rezulta o schemă interesantă. Poate se va observa un model interesant? (Internetul este un 

instrument util pentru găsirea zilelor din săptămână în care s-au născut copiii.) Desigur, ar fi foarte 

interesant dacă unii copii ar putea răspunde la ultima întrebare, explicând motivele pentru care 

părinţii le-au ales aceste nume și să explice ce înseamnă acestea. Pentru a explica semnificația 
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numelor, profesorul ar putea aduce un dicționar de nume sau poate folosi Internetul pentru a le găsi 

semnificațiile (a doua variant poate fi mai bună pentru numele noneuropene). Apoi, copiii primesc 

sarcina de a crea individual un afiş despre ei înşişi, în care să includă toate informaţiile scrise pe care 

le deţin. În funcţie de abilitățile de scriere, ar putea fi nevoie ca profesorul să-i ajute pe unii copii. Dacă 

este posibil, copiii vor desena o imagine la scală reală cu ei înşişi. Acest lucru s-ar putea face astfel: un 

copil se întinde pe foaia de hârtie care-a fost pusă pe podea, îşi alege o postură, de exemplu, alergând 

sau stând cu braţele deschise, iar un alt copil îi trasează conturul corpului. Forma rezultată este apoi 

tăiată și colorată cu acuarele . 

 

3.În autobuz-Joc de cunoaștere a numelor celorlalți. Este și un joc de socializare. Un 

copil vine in fața clasei și spune: Eu sunt Paul și merg cu autobuzul. Vine apoi un al doilea 

copil care spune :Eu sunt Ana si sunt în autobuz cu Paul. Vine un al treilea copil: Eu sunt  Irina 

și merg în autobuz cu Paul și Ana. 
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MIJLOACELE DIDACTICE: DE LA CELE CLASICE LA INTERNET 

 

 

         Prof.înv.primar Marilena Chelariu 

 Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga” Botoșani 

 

Idealul fiinţei umane este de a fi şi a deveni. Idealul educativ este unul spre care se 

ajunge în etape.  Eroii educaţiei sunt doi:copilul şi adultul, cărora li se adaugă şi contextele ce 

impun unuia sau altuia priorităţi, metode, mijloace. Importanţa şcolii întrece şi continuă să 

depăşească orice limitare, regăsindu-se în comportamentele vieţii cotidiene şi ale relaţiilor 

dintre oameni.  

Oricine poate critica şcoala, dar va descoperi că nimeni nu poate învăţa a scrie şi a citi 

aşa cum învaţă vorbirea limbii materne, că nici cititul şi mai ales scrisul nu se deprind 

ocazional. Cred că şcoala nu a fost niciodată a copilăriei şi a tinereţii, chiar dacă atunci se adună 

ceea ce mai târziu vom valoriza. 

Şcoala a fost şi rămâne a vieţii întregi, individuale şi sociale, la nivelurile la care se 

instaurează răspunderea şi asumarea educaţiei. 

Dacă privim viitorul, soluţiile tradiţionale la nevoia de educaţie, care au un caracter 

cantitativ şi sunt fundamentate pe cunoaştere, nu mai sunt adecvate situaţiei actuale. Nu este 

suficient ca fiecare copil să acumuleze, la o vârstă fragedă, un volum de cunoştinţe pe care să 

le folosească apoi de-a lungul întregii vieţi. Fiecare individ trebuie să fie pregătit să profite de 

ocaziile de a învăţa care i se oferă de-a lungul vieţii, atât pentru a-şi lărgi orizontul cunoaşterii, 

cât şi pentru a se adapta la o lume în schimbare, complexă, interdependentă. 

De aceea, educaţia  trebuie organizată în jurul a patru tipuri fundamentale de învăţare, 

care, pe parcursul vieţii, constituie pilonii cunoaşterii:  

- a învăţa să ştii  - dobândirea instrumentelor cunoaşterii, îmbinând cunoştinţe 

generale 

suficient de cuprinzătoare cu posibilitatea de a aprofunda un număr restrâns de 

discipline. Aceasta înseamnă şi a învăţa cum să acumulezi cunoştinţe, pentru a profita de 

oportunităţile pe care educaţia ţi le pune la dispoziţie de-a lungul întregii vieţi. 

- a învăţa să faci - individul să intre în relaţie cu mediul înconjurător, nu pentru a  

dobândi o anumită calificare profesională ci competenţa de a face faţă unei multitudini de 

situaţii şi de a fi capabil să lucrezi în echipă. 
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- a învăţa să trăieşti împreună cu alţii -cooperarea cu alte persoane la activităţile 

umane, prin cultivarea empatiei faţă de ceilalţi şi prin aprecierea corectă a interdependenţei, 

angajarea în proiecte comune şi capacitatea de a rezolva conflicte, în spiritul întelegerii 

reciproce şi al păcii. 

- a învăţa să fii - un element important ce rezumă din primele trei, să-ţi dezvolţi 

personalitatea şi să fii capabil să acţionezi cu o autonomie crescândă, judecând prin prisma 

propriilor concepţii şi asumându-ţi răspunderea. În acest sens, educaţia nu trebuie să neglijeze 

nici o latură a potenţialului uman: memoria, raţiunea, simţul estetic, calităţile fizice şi 

capacitatea de a comunica. 

Sistemul educaţional tinde să avantajeze acumularea de cunoştinţe, în detrimentul altor 

aspecte, este însă vital să percepem acum educaţia într-un mod mai cuprinzător. O asemenea 

viziune ar trebui să inspire şi să guverneze viitoarele reforme şi politici educţionale, atât în ce 

priveşte conţinutul cât şi metodele. 

Importanţa rolului pe care îl deţine profesorul, ca agent al schimbării, care promovează 

înţelegerea şi toleranţa, n-a fost niciodată mai clară ca în perioada contemporană. Îmbunătăţirea  

calităţii educaţiei depinde, în primul rând, de îmbunătăţirea procesului de selecţie, a pregătirii, 

a poziţiei sociale şi a condiţiilor de muncă de care beneficiază cadrele didactice. Ele trebuie să 

deţină cunoştinţele şi deprinderile adecvate, să aibă anumite caracteristici individuale adecvate 

profesiei şi să li se ofere motivaţia şi perspectivele profesionale potrivite, dacă se doreşte ca 

speranţele investite în ele să devină realitate. 

Aşadar, dascălii şi şcolile se văd nevoiţi să facă faţă unei noi provocări: aceea de a face 

şcoala mai atractivă pentru copii, trebuind astfel să le ofere idei  şi activităţi  pentru a se bucura 

de succes în şcoală. 

În plus, problemele ce apar în mediul social al elevilor nu mai pot rămâne dincolo de 

porţile şcolii. Sărăcia, foamea, violenţa şi drogurile pătrund în sălile de clasă o dată cu elevii, 

deşi nu cu foarte mult timp în urmă ele rămâneau undeva în exterior, printre cei neşcolarizaţi. 

De la cadrele didactice se aşteaptă nu numai să abordeze direct problemele amintite, ci 

şi să ajute la dezvoltarea unui spirit de înţelegere faţă de problemele  sociale, de stimularea 

toleranţei, de reuşită acolo unde părinţii şi autorităţile civile nu mai fac faţă. Mai mult decât 

atât, tot cadrele didactice trebuie să găsească o cale de mijloc, un echilibru între tradiţie şi 

modernitate, dar şi între conţinutul programei şi ideile personale şi tipurile de comportament 

pe care copiii le aduc cu ei în şcoală. Atuul principal  al cadrelor didactice  îl constituie 

exemplul pe care îl dau, curiozitatea, spiritul deschis şi tolerant, disponibilitatea de a accepta 
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ca afirmaţiile lor să fie puse la îndoială şi tăria de a-şi asuma greşelile.  În primul rând ele 

trebuie să transmită dragostea de învăţătură. 

Existenţa unei legături strânse între cel care predă şi cel care învaţă este esenţială pentru 

buna desfăşurare  a  procesului didactic. Evident, cunoştinţele pot fi acumulate printr-o 

diversitate de metode, iar introducerea tehnologiilor moderne în sala de clasă şi-au dovedit în 

egală măsură eficienţa. 

Introducerea tehnologiei moderne permite o mai largă distribuţie a materialelor 

didactice audiovizuale, iar folosirea tehnicilor informaţionale pentru introducerea noilor 

cunoştinţe, pentru dezvoltarea unor abilităţi şi pentru evaluarea evoluţiei elevilor pare a fi o 

perspectivă promiţătoare. 

Invenţiile care şi-au lăsat amprenta pe secolul XX –fonograful, radioul, televiziunea, 

înregistrarea audio şi video, computerele sau telecomunicaţiile, prin cablu şi prin satelit- nu au 

numai o dimensiune ştiinţifică, importanţa lor este în primul rând una socială şi economică. 

Pentru a elimina riscul unei agravări a inegalităţilor sociale , ulterioare, este esenţial ca elevii 

din sistemele de învăţământ să fie instruiţi cum să stăpânească şi cum să se  folosească  de 

produsele tehnicii moderne. 

Didactica tradiţională dezvoltă suficient de detaliat categoriile şi rolurile diferitelor 

mijloace de învăţământ, de aceea am să mă refer la câteva criterii de apreciere a utilizării 

eficiente: 

- gradul de participare a elevilor: interesul pentru cunoaşterea desfăşurării unor procese, 

evenimente, formularea de întrebări, căutarea de răspunsuri cu sprijinul lor, participarea 

în rezolvarea de sarcini sau probleme, în căutarea de soluţii; 

- măsura în care au sprijinit operaţiile de cunoaştere prin cercetare independentă sau în 

grup, 

prin analogii, au fost suport pentru analize şi confruntări în interpretare, pentru 

rezolvarea de situaţii problematice, singuri sau cu sprijin; 

- măsura în care au stimulat interesul pentru învăţare, au contribuit la facilitarea 

înţelegerii, 

construirea cunoştinţelor; 

- măsura în care au sprijinit priceperile, abilităţile cognitive, au creat motivaţii pentru 

cunoaştere, au facilitat  relaţiile de comunicare, diversitatea procedeelor de prelucrare 

a informaţiilor. 
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În dezvoltarea cognitivă, chiar şi mijloacele clasice pot sprijini mai ales faza concretă 

a prelucrării informaţiilor, dar şi celelalte procedee mentale, prin oferirea de modele de 

reprezentare. Acestea sunt : 

- cartea şcolară (manualul), fişe (caiete) de muncă independentă –folosite în 

informarea de bază, în demonstrarea pe scheme, ilustraţii, tabele, în rezolvarea de 

probleme, pe enunţuri date,în efectuarea de lucrări practice, proiecte, studiul documentar 

independent, în tratarea diferenţiată, personalizată, în probe de verificare; 

- planşe, ilustraţii, scheme, schiţe, tablouri- folosite în conversaţia de înţelegere, 

creaţie, explicaţie, în exerciţii de observare, descriere, comparare, recunoaştere, analiză 

a elementelor, însuşirilor, în rezolvarea unor tehnici de creativitate, în demonstrarea unor 

fenomene, situaţii, sisteme, în exerciţii de grupare, selecţionare, completare, în descoperirea 

independentă de relaţii, soluţii, în prezentarea de cazuri, modele, proiecte, în probe de 

verificare; 

- harta şcolară, planuri , diagrame –folosite în demonstrarea unor afirmaţii din 

expunere, explicare, în exerciţii de dobândire, de fixare, de aplicare, în formularea de 

probleme, în explicaţii, în verificarea cunoştinţelor, priceperilor de orientare în spaţiu; 

- portrete, tablouri- se folosesc în observarea, descrierea, explicarea unor detalii, în 

exerciţii de recunoaştere, de corelare cu aspecte biografice, în studiu documentar 

independent, în studii de caz, în exerciţii de corelare, de creativitate; 

- albume didactice, colecţii tematice –folosite în exerciţii de observare, analiză, 

recunoaştere, rezolvare, completare, grupare, soluţionare, denumire, sistematizare, de 

creativitate, în demonstrarea unor soluţii verificate, în susţinerea unor lucrări aplicative, 

proiecte, în probe de verificare; 

- benzi magnetice, discuri, casete- folosite în obţinerea de informaţii noi faţă de 

manual, în expunere, conversaţie, studiu de caz, studiu independent, în exerciţii de 

analiză, comparare, ilustrare, în exerciţii de exprimare, de lectură model, demonstraţii, în probe 

de verificare; 

- diapozitive, diafilme, filme didactice, montaje audio- video- se folosesc în 

demonstraţii prin imagini, în expunere, descriere, explicaţie, conversaţie,  povestire, în 

observarea independentă, descoperirea unor operaţii, elemente, structuri, aplicaţii, în exerciţii 

de recunoaştere, de analiză, de comparare , de creaţie, în rezolvări de probleme, formulări de 

soluţii, în susţinerea conversaţiei, dezbaterii, în prezentare, analiză de cazuri, modele, 

demonstraţii, în probe de verificare; 

- folii pentru retroproiector, materiale de suport opac în epiproiecţie, în proiecţie 
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video- folosite în susţinerea observaţiei,  demonstraţiei, în activizarea expunerii, 

descrierii, explicaţiei, în efectuarea de aplicaţii de analiză, sinteză, în prezentarea de modele, 

descoperirea pe modele, în descoperirea independentă de soluţii, în sugerarea unor tehnici de 

creativitate, în probe de verificare; 

- modele variate, simultoare, machete, mulaje –folosite în observarea independentă sau 

dirijată, în demonstrarea unor fenomene, relaţii, structuri, în exerciţii de analiză, 

recunoaştere, comparare, clasificare, aplicare, în descoperirea inductivă, prin analogie, în 

susţinerea conversaţiei euristice, a problematizării, a dezbaterilor, explicaţiei, în rezolvarea 

experimentelor, experienţelor, lucrărilor aplicative, în susţinerea unor tehnici de creativitate, în 

probe de verificare; 

- obiecte naturale, naturalizate, aparate, truse, instrumente, jocuri, diapozitive, unelte, 

instalaţii – folosite în susţinerea observaţiei, descrierii, experienţelor, lucrărilor 

aplicative, în demonstraţii variate, în exerciţii de analiză, comparaţie, aplicaţie , de creativitate, 

în algoritmizare, după învăţarea euristică, în descoperire, studiul independent, rezolvarea de 

probleme de proiecte, în probe de verificare. 

Valoarea formativă a mijloacelor de învăţământ şi mai ales a noilor utilităţi tehnice nu 

au relevanţă pedagogică, cognitivă, decât dacă sunt utilizate pe lângă metodele real-active. 

Aşa cum releva M. Lebrun (2001), ele sunt relativ valabile, în măsura în care şi elevul 

este motivat să participe la cunoaştere, să înveţe activ. Atunci profesorul  poate să ofere un larg 

evantai de resurse, să le antreneze într-un context actual, să mobilizeze abilităţi şi competenţe 

înalt cognitive, să permită interacţiuni între elevi, să sprijine acumulări de cunoştinţe noi, să 

depăşească simpla achiziţie, să stimuleze curiozitatea epistemică. 

Tot M. Lebrun  mai accentuează că utilităţile tehnologice chiar nou introduse nu au 

adus beneficii formative, dacă s-au utilizat în formula tradiţională de predare- învăţare. Ele au 

fost benefice numai când au vizat activitatea mentală, au atins nivelul calităţii şi profunzimii 

prelucrărilor cu informaţiile vehiculate. Chiar dacă elevii manevrează calculatorul, eficienţa lui 

nu depinde de faptul că ei ştiu să-l utilizeze, ci de aspectele pedagogice (obiective urmărite, 

metode active, situaţii de integrare). Metodele active sunt de bază, iar nu simpla cunoaştere şi 

manevrare a tehnologiei. Numai atunci şi utilităţile tehnologice  au aceleaşi roluri ca şi 

metodele active (ca auxiliare): de informare, de facilitare a interacţiunilor şi de producere de 

noi cunoştinţe, modele, concepte, rezolvări de probleme. 

Pătrunderea informaticii  în şcoală a început cu calculatorul, care a evoluat continuu. 

Progresiv a crescut capacitatea acestuia de a vehicula soft-uri tot mai complexe, de la stocarea 
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şi reluarea informaţiei, pentru învăţarea de tip algoritmic, până la învăţarea prin rezolvarea 

euristică de probleme. 

Desigur, pentru iniţierea elevilor în lumea informaticii, pentru învăţarea elemantară la 

anumite vârste şi situaţii tipice este utilizat calculatorul, chiar cel performant, ca singur mijloc 

de învăţământ. 

Dar învăţarea complexă, rezolvarea situaţiilor problematice ce pot fi transpuse în 

programe adecvate, individualizarea eficientă au impus diverse combinaţii ale calculatorului 

cu alte mijloace. 

Astfel s-au conturat în ultimele decenii noile tehnologii de informare (NTI) bazate pe 

abordarea multimedia, sub forma sistemelor multimedia, prin asocierea diferitelor tehnologii: 

calculator, magnetofon, cameră video, CD-ROM-uri, adaptor musical, adaptor audio, cititor 

disc laser, interfaţă video, interfeţe de reţea. 

Aceste sisteme multimedia dau posibilitatea ca, în aceeaşi situaţie de învăţare, să fie 

utilizat sau regrupat pe un singur mijloc (calculatorul) un set de medii variate- sunete, voci, 

texte, imagini fotografice, imagini video animate, desene, grafice, mesaje, etc., asociate în 

aplicaţii, după obiectivele învăţării, în mod interactiv. 

În acest mod, dialogul, interactivitatea elev-calculator devine elementul, câştigul cel 

mai important, deoarece creşte puterea de individualizare, de muncă independentă, de 

manifestare reală a rolului de îndrumător a profesorului, de promovare a învăţării prin 

cercetare. 

Ca o notă distinctă, literatura pedagogică subliniază mai ales eficienţa sistemului 

multimedia, unde se insistă, nu atât pe învăţarea informaţiilor, cât pe operarea cu ele, aplicarea 

în variate situaţii, combinarea , rezolvarea de situaţii problematice. 

Ca mijlocitor între programul informatizat, professor şi elev, calculatorul este distinct 

faţă de celelalte mijloace de învăţământ prin funcţiile sale, complexitate, posibilităţi de 

utilizare. Dar nu calculatorul în sine, fizic, produce efecte pedagogice pe măsură, ci calitatea 

programelor create şi vehiculate corespunzător, a produselor informatice,  integrate după 

criterii de eficienţă metodică în activităţile de instruire. Calculatorul devine, deci, un auxiliar 

şi nu un scop. 

Concluzii 

Mijloacele interactive le oferă copiilor posibilitatea să pună întrebări, să caute ei înşişi 

informaţii sau să studieze mai în detaliu anumite aspecte particulare ale subiectelor prezentate 

în clasă. S-a observat adesea că elevii cu performanţe  scăzute în sistemul tradiţional îşi scot în 
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evidenţă mai bine talentele şi se arată mai motivaţi atunci când în cadrul procesului didactic se 

foloseşte tehnologia modernă. Introducerea tehnicilor moderne este, de asemenea, şi o metodă  

de combatere a eşecului şcolar: copiii care întâmpină dificultăţi în cadrul sistemului tradiţional 

de învăţământ sunt uneori mai motivaţi atunci când ajung să folosească astfel de mijloace şi 

astfel devin mai capabili să arate care le sunt talentele ce îi caracterizează. 

Aşadar, luând în considerare toate aceste avantaje serioase, folosirea tehnicilor moderne 

în învăţământ este o problemă de opţiune de ordin financiar, societal şi politic care ar trebui să 

ocupe un rol central în preocupările guvernelor şi ale organizaţiilor internaţionale. 

  

Bibliografie 

1. Delors, Jacques, 2000, Comoara lăuntrică, Ed. Polirom, Iaşi; 

2. Joiţa, Elena 2002, Educaţia cognitivă, Ed. Polirom,Iaşi; 

3. Şoitu, Laurenţiu, 2001, Pedagogia comunicării, Ed. Institutului European, Iaşi. 

  



95 

 

SĂ ÎNVĂȚĂM PRIN MIJLOACE MODERNE 

 

Prof. Ciritel Dan Gabriel, Liceul cu Program Sportiv Vaslui 

 

1. Fundamentare teoretică 

Profesorul se află astăzi în fața unei decizii importante privind diferențierea și 

personalizarea proiectării intervenției sale la clasă, ceea ce îl forțează spre dezvoltarea 

competențelor de valorizare a elevului prin reușita sa socială. Și cum în ziua de astăzi tot ceea 

ce se face, se axează pe tehnologie, pe informatizarea oricărui proces, educatorul trebuie să își 

reinterpreteze opțiunile de predare-evaluare pe noile cerințe ale pieței.  

Utilizarea noilor metode de predare-evaluare vin atât în sprijinul elevului, al 

profesorului cât și al societății. În sprijinul elevului deoarece se obișnuiește cu noile metode 

utilizate atât în sistemul superior modern de învățământ cât și în câmpul muncii, prin folosirea 

mijloacelor moderne de comunicare, prin folosirea tehnologiilor de ultimă generație; în 

sprijinul profesorului, prin simplificarea metodelor de predare evaluare, prin atragerea atenției 

elevului folosind mijloacele moderne, prin insuflarea unei mai încrederi asupra materiei și a 

modului de evaluare asupra elevilor și a părinților și, nu în ultimul rând, al societății, prin 

furnizarea unei forțe de muncă educate la nivelul actual cerut, prin cunoașterea noilor 

tehnologii și mai ales prin utilizarea acestora de către viitorii angajați. 

În ziua de astăzi, un smartphone-ul este nelipsit din buzunarele elevilor și este un 

obiect ce distrage atenția în timpul orelor de curs. De ce nu am folosi în acest caz dispozitivul, 

în mod eficient, în cadrul procesului instructiv-educativ? De ce nu-l transformăm dintr-un 

simplu obiect perturbator, într-un mijloc de evaluare a cunoștințelor?  

Din 2013, a apărut platforma Kahoot, un instrument informatic creat gratuit și care 

este un mijloc de învățare bazat pe joc și pe tehnologie educațională. 

Aceasta platformă a fost realizată pentru a fi accesibilă la clasă, în alte medii de 

învățământ din întreaga lume și nu numai. În prezent, este utilizată în mai multe domenii de 

activitate, nu doar în învățământ. Aplicațiile / Jocurile de învățare Kahoot pot fi create de 

oricine (profesor sau elev), pe orice subiect al unei discipline de studiu și pentru elevi de toate 

vârstele. Faptul că este accesibil pe orice dispozitiv, fie calculator, fie tabletă sau telefon mobil, 

a câștigat rapid popularitate. 
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Înafară de verificarea cunoștințelor elevilor, platforma Kahoot mai poate fi folosită 

pentru distracție, cum ar fi diverse jocurile și chiar partajarea ecranului cu ajutorul Skype sau 

Google Hangouts. 

Utilizarea mijloacelor moderne, cum este această platforma Kahoot, în activitatea 

proprie cu elevii, la clasă,  va avea un impact atât în procesul învățării și evaluării, cât și în 

motivarea elevilor pentru a-și îmbogăți permanent modalitățile de învățare. 

Cel mai important motiv al utilizării acestor dispozitive mobile este legat tocmai de 

mobilitatea acestora, ele putând fi folosite oricând, în orice sală de clasă, nu numai în 

laboratorul de informatică sau la școală. De asemenea, aceste dispozitive mobile, cu care sunt 

deja obișnuiți elevii, pot fi folosite și pentru activități în afara școlii (activități extrașcolare).  

Printre principalele motive ale utilizării telefoanelor tip smartphone sau tabletă la lecții 

se numără:  

• o largă răspândire a acestora în rândul elevilor (aproape fiecare elev are 

deja un smartphone sau/și o tabletă); 

• utilizarea tablelor interactive sau a video-proiectoarelor la clasă; 

• obișnuința elevilor în a le folosi; 

• dezvoltarea foarte mare a aplicațiilor educaționale care, odată instalate 

pe dispozitive, pot fi folosite cu sau fără acces la internet. 

Profesorii trebuie să conceapă și să pregătească foarte bine aceste activități, să atragă 

elevii să folosească dispozitivele în timpul orei, numai în scop educațional, aceștia să aibă 

sarcini foarte clare, pentru a deveni activi în procesul învățării și pentru a le facilita învățarea 

în contexte cât mai variate. 

Aplicația Kahoot este una dintre aplicațiile pe care orice profesor o poate folosi pentru 

oricare disciplină și în orice moment al activității, având multe avantaje, cum ar fi înlocuirea 

activității tradiționale de testare scrisă/lucrări scrise; astfel, profesorul nu trebuie să mai 

corecteze zeci de teste/lucrări, nu trebui să mai xeroxeze zeci de teste și nimeni nu poate copia. 

Acesta câștigă mult timp, pe care îl pot folosi la pregătirea lecțiilor sau la perfecționarea lui 

profesională.  

Dacă ar fi să se separe avantajele aduse elevilor de cele aduse profesorilor, s-ar putea 

spune că, pentru profesori ar fi următoarele avantaje: 

• îmbunătățirea calității actului educațional; 

• ridicarea  standardelor la nivelul competențelor digitale; 

• dezvoltarea creativității în proiectarea lecțiilor și a testelor; 
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• testele create pot fi împărtășite altor colegi profesori.   

Pentru elevi: 

• dezvoltarea autocontrolului; 

• îmbunătățirea abilităților digitale; 

• înțelegerea reciprocă; 

• dezvoltarea încrederii de sine; 

• colaborarea și munca în echipă; 

• reducerea stresului. 

 

2. Parte practică 

Ce ar trebui să facă un profesor pentru a utiliza platforma? 

În primul rând, să își creeze un cont gratuit pe platforma Kahoot, să adauge întrebările 

pentru testul creat, să completeze setările corespunzătoare, pentru răspunsuri corecte, timp 

alocat, și, opțional, să adauge fotografii, filme sau chiar link-uri direct de pe youtube. 

La clasă, profesorul lansează aplicația pe tabla interactivă sau pe proiector și cere 

elevilor să își introducă numele. Fiecare test are un cod PIN. După introducerea codului PIN, 

elevii își vor regăsi numele pe imaginea de pe videoproiector, iar profesorul poate controla 

dacă toți elevii sunt conectați, apoi se lansează testul. Elevii vor vedea afișată pe 

tablă/videoproiector întrebarea și variantele de răspuns (fiecare variantă colorată diferit) și 

cronometrul. Ecranul telefonului va fi împărțit în culorile aferente răspunsurilor, elevii trebuind 

să apese pe culoare corespunzătoare răspunsului corect. După primirea tuturor răspunsurilor, 

elevii vor vedea pe telefon dacă răspunsul oferit este corect sau nu. Rezultatele finale pot fi 

descărcate de către profesor, oferind un feed-back foarte bun atât pentru elevi cât și pentru 

profesor și care contribuie la realizarea de statistici multiple.  

Pe aceeași platformă, pot fi realizate, pe lângă teste cu multiple variante de răspuns și 

diferite sondaje. 

Elevii au posibilitatea să completeze testele/sondajele fie direct dintr-un browser web, 

fie să descarce aplicația Kahoot din Magazin Play, respectiv App Store. Aceștia  trebuie să fie 

conectați permanent la internet pentru a putea participa. 

 

3. Concluzii 

Kahoot este una dintre cele mai mari mărci de învățare din lume, utilizată de către  

milioane de oameni, în peste 180 de țări. Fiind o platformă interactivă, Kahoot facilitează 
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crearea, descoperirea, redarea și partajarea jocurilor distractive de învățare, pentru orice 

disciplină, orice subiect, în orice limbă, pe orice dispozitiv și pentru toate vârstele. Faptul că 

ne putem conecta cu alți elevi sau profesori din întreaga lume, putem aduna informații, putem 

face schimb de teste, ne conduce la o dezvoltare profesională, care, în final, contribuie la o 

creștere a actului educațional. 

Prin utilizarea platformei la orele de curs, dezvoltăm creativitatea elevilor, creștem 

atenția și interesul pentru disciplinele predate, oferind un feedback imediat, atât pentru elev cât 

și pentru profesor; utilizând mijloacele moderne, dispare factorul de stres pentru elev; se poate 

face o centralizare și o stocare a rezultatelor mult mai facilă și este de un real ajutor pentru 

graficele de progres și de analiză asupra nivelului evaluărilor, pentru o perioadă mai lungă de 

timp; de asemenea, se remarcă, obiectivitatea evaluării rezultatelor. 

 

4. Bibliografie: 

https://kahoot.com/ 

https://create.kahoot.it/login 

https://www.youtube.com/ 

http://revista.newprojects.org 
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IMPORTANŢA UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI ÎN ACTIVITATEA 

DIDACTICĂ 

 

Profesor învăţământ primar Corduneanu Andrada-Florina 

Liceul Pedagogic " Nicolae Iorga" Botoşani 

 

Programa activităţilor educative din învățământul primar lasă libertatea de a organiza 

cât mai creativ şi personalizat actul didactic. Fiecare cadru didactic îşi poate alege propriul 

demers, personalizat, modern, care să fie compatibil cu stilul didactic, cu obiectivele şi 

conţinuturile activităţilor. 

Derivat etimologic din grecescul „methodos (odos-cale, drum, metha-spre), cuvântul 

metodă semnifică drumul, calea de urmat pentru atingerea unui scop, modul de căutare, de 

descoperire a adevărului sau „ drum care conduce la cunoaşterea  realităţii şi la transformarea 

acesteia pe baza cunoaşterii”,calea folosita de educatoare în a-i sprijini pe copii să descopere 

viaţa, natura, lucrurile, ştiinţa. 

Ioan Cerghit consideră că metoda este „o cale eficientă de organizare şi conducere a 

învăţării”.De asemenea afirmă că „«activ» este copilul care depune efort de reflecţie personală, 

interioară şi abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi 

redescoperire a adevărurilor”. 

Gaston Mialaret consideră că orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor 

factori şi din acest punct de vedere, educaţia va rămâne mereu o artă : arta de a adapta la o 

situaţie precisă. 

Sorin Cristea spune: „Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea 

acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de dascăl într-o cale de învăţare realizată efectiv de 

copii în cadrul instruirii formale şi nonformale.” 

Noul, necunoscutul, căutarea de idei prin metodele interactive conferă activităţii “mister 

didactic”, se constituie ca “o aventură a cunoaşterii” în care copilul e participant activ pentru 

că el întâlneşte probleme, situaţii complexe pentru mintea lui de copil dar în grup, prin analize, 

dezbateri, descoperă răspunsurile la toate întrebările, rezolvă sarcini de învăţare, se simte 

responsabil şi multumit în finalul activităţii. 

Calea de învăţare pe care o parcurg copiii este determinată de metoda folosită. Această 

“cale” devine cel mai spectaculos exerciţiu de interactiune dintre minţile lor, care ne bucura 

cand observăm progrese de la o perioadă la alta. 
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Efortul copiilor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de 

cunoaştere, de abordare a altor demersuri intelectuale, interdisciplinare, inovatoare decât cele 

clasice. Prin corelaţiile elaborate interactiv  copiii îşi asumă responsabilităţi, formulează şi 

verifică soluţii, elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual ,în perechi. 

Metodele activ-participative solicită efortul personal de gândire, imaginaţie, memorie şi 

voinţă, dar şi valorifică maximal potenţialul de cunoaştere, acţiune şi trăire al copilului. Efectele 

formativ – educative ale învăţării sunt în raport direct proportional cu nivelul de angajare şi 

participare individuală şi colectivă. În opoziţie cu metodologia tradiţională, pentru care elevul 

rămâne mai mult un auditoriu sau un simplu spectator, gata sa recepteze pasiv ceea ce i se 

transmite ori i se demonstrează, metodele active au tendinţa să facă din acesta un actor, un 

participant activ în procesul învăţării, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele pe calea activităţii 

proprii, a unei angajări optime a gândirii, a mobilizării tuturor funcţiilor intelectuale şi 

energiilor emoţional – motivaţionale în raport cu sarcina de învăţare dată. Esenţial în pregătirea 

cadrului didactic pentru lecţie este de a putea pune în joc toate cunoştintele sale şi întreaga lui 

pricepere, nu pentru a transmite pur si simplu nişte cunoştinte de-a gata ce trebuie să fie însuşite, 

ci de a insufla elevilor săi dorinţa şi posibilitatea de a le dobândi, pe cât este cu putinţă, prin ei 

înşişi, printr-un studiu cât mai activ. 

Mijloacele audio-vizuale Aparatele audiovizuale sunt mijloacele didacatice cu cel mai 

mare impact informaţional şi educaţional asupra elevilor. Ele cuprind o gamă foarte mare de 

aparate de la cele mai simple (epidiascopul) până la cele mai complexe şi moderne 

(videoproiectorul). 

În simpla lor enumerare în ordinea de mai sus, se pot regăsi trei caracteristici importante: 

 gradul de complexitate 

 ordinea apariţiei lor (cronologia) 

 progresul tehnologiei 

• gradul de complexitate 

• ordinea apariţiei lor (cronologia) 

• progresul tehnologiei 

        În funcţie de modul de utilizare ele cuprind trei tipuri: 

• aparate audio: aparatul radio, casetofonul, 

• aparate vizuale: epidiascopul, retroproiectorul, 

• aparate audiovizuale: televizorul, calculatorul, mai nou telefonul mobil. 

 aparate audio: aparatul radio, casetofonul 
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 aparate vizuale: epidiascopul, retroproiectorul 

 aparate audiovizuale: televizorul, calculatorul 

Ele pot fi utilizate atât individual cât şi asociate sau combinate, având un rol 

complementar în transmiterea de cunoştinţe către elevi. 

Desigur, cele mai eficiente sunt aparatele audiovizuale ce acţionează asupra elevilor pe 

cele două căi senzoriale, auzul şi văzul, făcând astfel ca noile cunoştinţe să fie mult mai uş or 

înţelese şi receptate datorită memoriei vizuale şi auditive. 

 

 Filmul didactic 

Filmul didactic, spre deosebire de observarea directă, poate dirija atenţia elevilor asupra 

relaţiilor de interdependenţă dintre obiectele şi fenomenele, dezvoltând la aceştia spiritulde 

observaţie şi deprinderea de a face corelaţii. 

Prin capacitatea filmului didactic de a „transporta” elevii dintr-un loc în altul, le oferă 

acestoraposibilitatea   de   a   compara,   de   a   evalua.   Toate   acestea   contribuie   la   însuşirea 

conştientă   a cunoştinţelor. 

 Calculatorul este util atât elevului cât şi profesorului, însă folosirea acestuia 

trebuie realizată astfel încât să îmbunătăţească calitativ procesul didactc, nu să îl îngreuneze. 

Utilizarea calculatorului trebuie să urmărească achiziţionarea unor cunoştinţe şi formarea unor 

depreinderi care să permită elevului să se adapteze cerinţelor unei societăţi aflată într- o 

permanentă evoluţie. Dacă elevii sunt orientaţi cu încredere spre schimbare, ei vor simţi nevoia 

de a fi instruiţi cât mai bine pentru a face faţă noilor tipuri de profesii. Eşecul în dezvoltarea 

capacităţii de a reacţiona la schimbare poate atrage după sine pasivitatea.   

 Aşadar, introducerea în şcoală a internetului şi a tehnologiilor moderne duce la 

schimbări importante în procesul de învăţământ. Această schimbare în sistemul de învăţământ 

vizează următoarele obiective: 

1. Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare; 

2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiul individual. 

 Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine din ce în ce mai 

importantă din două motive: are loc o informatizare a societăţii; mediile de instruire bazate pe 

informatică oferă un puternic potenţial educativ. 

 Considerând calculatorul un instrument didactic, se poate remarca utilizarea 

computerului în diverse activităţi didactice: 
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• Pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor şcolare ( planificări, 

proiecte de lecţie etc); 

• Mijloc de predare în cadrul lecţiilor de comunicare de noi cunoştinţe, de 

recapitulare sau a prelegerilor, în care calculatorul poate reprezenta suport al unei sinteze, 

imagini, figuri ce pot fi proiectate în scopul transmiterii de cunoştinţe; de asemenea conectarea 

acestuia la o tablă interactivă face ca implicarea elevilor să fie totală. 

• Învăţarea unui limbaj de programare. 

 Din experienţă personală,  pot susţine că impactul prezentării anumitor 

informaţii cu ajutorul computerului la elevi este mare. Atunci când îl folosesc la clasă, elevii 

sunt mai atenţi şi mai motivaţi, deci reuşesc să le captez atenţia, astfel învăţarea devenind activă. 

De asemenea, este mai facil pentru noi, cadrele didactice, în predarea unor concepte abstracte, 

venind în sprijinul nostru suportul vizual. Nu în ultimul rând, computerul îi ajută să reţină cu 

uşurinţă informaţiile din materia şcolară. 

 Calculatorul trebuie privit ca un instrument în educaţia elevilor. Depinde de 

fiecare profesor cum alege să-l folosească şi cum îi învaţă pe copii să-l utilizeze. Prin lecţiile 

pe calculator şi jocurile educaţionale la tabla interactivă, profesorii cresc interesul elevilor 

pentru şcoală pentru că le stimulează imaginaţia şi învăţarea prin descoperire.  

Totuşi utilizarea computerului la întâmplare, fără niciun scop precis, la un moment 

nepotrivit în timpul lecţiei duce la plictiseală, monotonie, ineficienţa învăţării prin 

neparticiparea unor elevi la lecţie, nerealizarea obiectivelor lecţiei, izolarea elevilor şi chiar 

repulsie faţă de acest mijloc de predare- învăţare. Calculatorul este un mijloc modern şi 

inteligent de învăţare care reprezintă o necesitate a prezentului dar şi a viitorului. Valenţele 

formative ale calculatorului sunt multiple, Pe lângă faptul că le dezvoltă copiilor atenţia, 

gândirea logică şi creativă, le dezvoltă şi interesul pentru cunoaştere şi le cultivă încredere în 

forţele proprii, permiţându- le acestora să participe la propria formare. 

De asemenea, calculatorul este extrem de util şi foarte important  deoarece stimulează 

procese şi fenomene complexe pe care niciun alt mijloc didactic nu le poate pune atât de bine 

în evidenţă. Astfel, prin intermediul lui se oferă elevilor, modelări, justificări şi ilustrări ale 

conceptelor abstracte, ilustrări ale proceselor şi fenomenelor neobservabile sau greu observabile 

din diferite motive.  



103 

 

 Calculatorul construieşte contexte pentru aplicaţii ale conceptelor studiate, 

permite verificarea soluţiilor unor probleme sau  identificarea condiţiilor optime de desfăşurare 

a unui nou experiment. În sprijinul acestei afirmaţii vin cu un exemplu concret din activitatea 

didactică. La o clasă a III- a, la disciplina ştiinţe ale naturii, subiectul lectiei era " Circuitul apei 

în natură". Tipul lecţiei era însuşire de noi cunoştinţe, scopul propus, dobândirea cunoştiinţelor 

referitoare la circuitul apei. Obiectivele operaţionale propuse au fost următoarele: să precizeze 

etapele circuitul apei în natură,pe baza  planşei şi explicaţiile primite, recunoscând cel puţin 3 

fenomene (vaporizare ,condensare , topire ,etc  ),  să identifice formele apei în natură ,în timpul 

circulaţiei apei,în cel putin 3 puncte de plecare(sol, lac, nori), din mai multe posibile (sol ,nori, 

lac, plante,  animale,  apa subterană, râuri,oceane şi mări , etc); să explice circuitul apei în natura 

ca fiind un proces continuu; să precizeze importanta protejării  naturii si păstrării apelor curate. 

Mijloacele de învăţământ folosite au  fost: planşe cu starea apei, fişă de lucru, uscător de păr, 

pahar cu apa rece , filmuleţ "Poveţele izvorului", material PPT cu circuitul apei în natură, un 

joc pe tabla interactivă, cd cu soft educațional ”Stiințe ale naturii”. 

 Pentru ca elevii să înţeleagă  acest proces şi să- şi fixeze conceptele predate, am 

apelat la calculator, videoproiector și tabla interactivă. Cu ajutorul lui le- am prezentat un  

filmuleţ, în care li se povestea despre drumul apei în natură, erau întrebați despre anumite 

fenomene din natură , le arăta etapele şi ce se întâmplă cu apa din natură. Îţi facilitează foarte 

mult munca , vine în ajutorul tău, reuşeşti să fii şi mai explicit. De asemenea, am utilizat tabla 

intereactivă la obținerea performanței, jucând un joc legat de circuitul apei în natură. Pe rând, 

elevii veneau și alegeau fie varianta corectă de răspuns, fie aveau de așezat la locul potrivit 

anumite elemente pentru a constitui circuitul apei în natură.  

 Aşadar, utilizarea calculatorului si a internetului permit o înţelegere mai buna a 

materiei într-un timp mai scurt. Se reduce timpul necesar prelucrării datelor experimentale în 

favoarea unor activităţi de învăţare care să implice procese cognitive de rang superior. Aceştia 

învaţă să pună întrebări, să cerceteze şi să discute probleme ştiinţifice care le pot afecta propria 

viaţă. Ei devin persoane responsabile capabile să se integreze social. 

 În concluzie, putem spune că pentru a realiza un învăţământ de calitate şi pentru 

a obţine cele mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare, învăţare, 

evaluare cât şi metodele moderne. 

Bibliografie: 

• Ioan Cerghit, ”Metode de învățământ”, Editura Polirom, Anul apariției 2008 
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• Ioan Cerghit, ”Sisteme de instruire alternative și complementare”, Editura 

Polirom, Anul apariției 2008  

• Irina Vasilica Kincs- ”Metode și procedee didactice aplicate în procesul de 

învățare la școlarul mic”, Editura Rovimed, Anul apariției 2011 
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IMPORTANȚA METODELOR MODERNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PRIMAR 

                   

  Profesor învatamant primar Corduneanu Adina-Georgiana 

Școala Primară Nr. 3, Păun, Comuna Mihălășeni 

 

      Calitatea educaţiei este un deziderat al instituţiei şcolare, un ansamblul de acţiuni și 

programe capabile să satisfacă aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, în funcţie de 

realitățile complexe economice, politico-administrative și culturale ale unei țări în context 

european. A asigura calitatea educaţiei înseamnă a avea capacitatea de a oferi programe de 

educaţie, în conformitate cu standardele politicilor educaţionale naţionale și europene. Acest 

proces complex presupune o bună planificare şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale 

învăţării, monitorizarea, autoevaluarea și evaluarea rezultatelor și îmbunătățirea lor 

permanentă. 

    Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai 

bună, completă şi utilă dezvoltare. Calitatea este dependentă de valorile societăţii în care 

funcţionează sistemul respectiv de educaţie. Valorile calităţii în educaţie ar putea fi: 

democraţia, umanismul, echitatea, autonomia morală şi intelectuală, calitatea relaţiilor 

interpersonale, îmbogăţirea comunităţii, inserţia optimă socială şi profesională, etc. Printre 

valorile care fundamentează definirea calităţii în educaţie se pot enumera: - şcoala 

comunică/transmite cultura/civilizaţia; - şcoala urmareşte satisfacerea nevoilor şi intereselor 

imediate ale educabililor; - şcoala raspunde nevoilor sociale/comunitare (Oprescu, 2008).  

    Pentru evaluarea calitaţii educaţiei trebuie identificaţi şi aplicaţi, în fiecare domeniu, 

indicatori de performanţă: - relevanţi - se referă la rezultatele asupra carora şcoala poate avea 

influenţă; - vizibili şi masurabili - cu instrumente cantitative şi calitative; - informativi - iau în 

considerare contextual şi situaţia în care funcţionează unitatea şcolară şi pot fi utilizaţi în 

optimizarea activităţii din şcoală facând posibile comparaţii “transversale” şi “longitudinale”; 

- acceptabili - percepuţi ca echitabili, accesibili, uşor de înţeles şi de aplicat, ”incoruptibili” şi 

controlabili; - benefici - creează şi menţin motivaţia şi satisfacerea grupurilor de interes; - 

eficienţi - din punct de vedere al costurilor (Oprescu, 2008).  
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     Sunt necesare câteva competenţe - instituţionale, de grup şi individuale - pentru a asigura 

calitatea în educaţie: - abilitatea de a identifica finalităţile majore ale dezvoltării unităţii şcolare 

în cadrul sistemului şcolar; - crearea unei motivaţii puternice pentru atingerea acestor finalităţi; 

- decizia în legatură cu identificarea rezultatelor sistemului şi ale şcolii care pot fi corelate cu 

aceste finalităţi; - decizia în legatură cu atragerea şi folosirea resurselor sistemului şi ale şcolii; 

- identificarea procedurilor care vor asigura în mod efectiv atingerea scopurilor propuse. 

        Şcoala româneascǎ trebuie sǎ iasǎ din normele stricte ale ideii de transfer de cunoştinte 

cǎtre elevi, idée care încǎ mai stǎ ca temei de bazǎ a tot ceea ce şcoala face sau trebuie sǎ facǎ. 

Şcoala sǎ fie locul unde elevii primesc informaţii, dar accentul sǎ nu cadǎ pe dimensiunea 

informativǎ, ci din ce în ce mai mult pe formare, integrare, relaţionare (Coroi, 2017). Valorile 

instituţionale şi viziunea sunt importante deoarece ele dau direcţie şi sens instituţiei, asigurǎ 

consecvenţa în acţiune, motiveazǎ şi promoveazǎ angajaţii, pun bazele culturii şcolii (Coroi, 

2017). Iată destule motive pentru a acorda o mai mare atenţie activitǎţii didactice în vederea 

obţinerii unui învǎţǎmânt de calitate. Nu rareori avem ca subiect de discuţie în cancelarie, la 

cercurile pedagogice sau la şedintele cu părinţii problema îndepărtării elevilor de 

,,carte”(declinul învǎţǎrii).  

   Dar ce facem noi, cadrele didactice, pentru a îndrepta situaţia? Conform Cadrului Naţional 

de Calificări Profesionale, calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea 

ofertei educaţionale din domeniul învăţământului şi formării profesionale, stabilit prin 

atingerea unor standarde cerute şi a unor rezultate excelente care sunt solicitate şi la care 

contribuie participanţii la procesul de învăţare şi ceilalţi factori interesaţi(Coroi,2017). 

Controlul calităţii include activităţile operaţionale desfăşurate pentru îndeplinirea cerinţelor 

decalitate prin reglementarea performanţelor. Este un proces de menţinere a standardelor, şi nu 

de creare a acestora. Asigurarea calităţii include procesele planificate şi sistematice necesare 

asigurării unui grad adecvat de încredere că oferta de învăţământ profesional va satisface 

cerinţele de calitate specificate. Activităţile de asigurare a calităţii nu controlează în mod direct 

calitatea. Acestea implică de obicei autoevaluarea organizaţiei pe baza unor standarde 

prestabilite.  

   

        Pentru utilizarea eficientă a metodelor, în practica didactică,este necesară cunoaşterea 

teoretică, o minimă experienţă în utilizarea acestora şi integrarea corespunzătoare în proiectul 

didactic,în interrelaţie cu metodele tradiţionale. 
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       Acest mod de predare transformă elevul într-un actor, activ participant în procesul de 

învăţare, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele prin efort propriu, o angajare optimă a gândirii, 

mobilizându-l în raport cu sarcinile de învăţare date. Se identifică cu situaţia de învăţare în care 

este antrenat, fiind parte activă a propriei transformări şi formări, generată de cunoaştere. 

"Jurnalul cu dublă intrare" este o metodă prin care cititorii stabilesc o legătură strânsă între text 

şi propria lor curiozitate şi experienţă. Acest jurnal este deosebit de util în situaţii în care elevii 

au de citit texte mai lungi, în afara clasei. 

Pentru a face un asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă o pagină în două, trăgând pe 

mijloc o linie verticală. În partea stângă li se va cere să noteze un pasaj sau o imagine din text 

care i-a impresionat în mod deosebit pentru că le-a amintit de o experienţă personală, pentru că 

i-a surprins, pentru că nu sunt de acord cu autorul, sau pentru că o consideră relevantă pentru 

stilul sau tehnica autorului. În partea dreaptă li se va cere să comenteze acel pasaj: De ce l-au 

notat? La ce i-a făcut să se gândească? Ce întrebare au în legătură cu acel  fragment? Ce i-a 

făcut să-l noteze? La ce i-a făcut să se gândească? De ce i-a intrigat? Pe măsură ce citesc, elevii 

se opresc din lectură şi notează în jurnal. Unii profesori cer un număr minim de fragmente 

comentate, în funcţie de dimensiunile textului. 

După ce elevii au realizat lectura textului, jurnalul poate fi util în faza de reflecţie, dacă 

profesorul revine la text, cerându-le elevilor să spună ce comentarii au făcut în legătură cu 

pasaje diverse. Şi profesorul ar trebui să fi făcut comentarii, pentru a atrage atenţia asupra unor 

părţi din text pe care ţine neapărat să le discute cu elevii.  

   Imaginile care urmează reprezintă ilustrarea unui moment din lecţia de limba română . Este 

vorba de evaluare prin metoda “ jurnalului dublu” , metodă preluată din ,,Gândirea critică” .E 

mai antrenantă , mai complexa decât o redare seacă , neatrăgătoare, a conţinutului lecţiei. 

Neavând cum să exemplific metoda , am fotografiat câteva lucrari ale elevilor mei pe care vi 

le prezint în paginile următoare. Altfel ar fi fost doar nişte tabele goale. 

Imaginea este de la o lecţie de limba română , de la clasa a IV –a ( Autori : Tudora Piţilă , 

Cleopatra Mihăilescu ) : 

- “ Sfârṣit de toamnă “ de Vasile Alecsandri  

- “Copiii ṣi păsărelele “ de Eugen Jianu . 

La începutul folosirii metodei se fac doar două coloane : 

- prima – în care se transcriu fragmentele lecţiei; 

- a doua – în care se face desenul care corespunde acṭiunilor din fiecare fragment. 

Acum am extins jurnalul , care e triplu ṣi constă în rubricile : 

- prima  - elevii transcriu fragmentul  
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- a doua  - scriu ideea principală sau repovestesc fragmentul 

- a treia  - efectuează desenul , fără de care nu ar fi la fel de spectaculos. 

 

Le expunem în clasă şi urmează „turul galeriei” , apoi elevii comentează asupra corectitudinii 

conţinutului ṣi aspectului lucrărilor. 

 

 

 

 

 

 

                            

      

 

Jurnal dublu de lectură (independent) 

 

Scrie un enunţ din text care te-a 

impresionat 

Scrie emoţia pe care ai trăit-o şi  de ce? 

 

 

 

  Turul galeriei este o metodă de învăţare prin cooperare ce îi încurajează pe elevi să-şi 

exprime opiniile proprii. Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, prezentate 

şi susţinute de secretarul grupului, urmând să fie evaluate şi discutate de către toţi elevii, 

indiferent de grupul din care fac parte. Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund 

formativă a produselor realizate de grupuri de elevi. Turul galeriei se referă la analiza lucrărilor 

elevilor prin observarea lor de către ceilalţi colegi. Colegii stabilesc ce caracteristici are 

lucrarea respectivă şi dacă aceasta a respectat toate cerinţele. Se apreciază lucrările prin diferite 

procedee: se dau puncte, se lipesc etichete pe lucrările apreciate pozitiv etc. 

 Paşii metodei : 

• Elevii sunt împărţiţi pe grupuri de câte 4-5 membri, în funcţie de numărul elevilor din 

clasă; 

• Cadrul didactic prezintă elevilor  tema şi sarcina de lucru . 

• Fiecare grup va realiza un produs pe  tema stabilită în prealabil. 
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• Produsele sunt expuse pe pereţii clasei. 

• Secretarul  grupului prezintă în faţa tuturor elevilor produsul realizat; 

• Analizarea tuturor lucrărilor. 

• După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin                                 

comparaţie cu celelalte . 

          ,,Turul galeriei” urmăreşte exprimarea unor puncte de vedere  personală referitoare la 

tema pusă în discuţie. Elevii trebuie învăţaţi să asculte, să înţeleagă şi să accepte sau să respingă 

ideile celorlalţi prin demonstrarea valabilităţii celor susţinute. Prin utilizarea ei se stimulează 

creativitatea participanţilor, gândirea colectivă şi individuală; se dezvoltă capacităţile sociale 

ale participanţilor, de intercomunicare şi toleranţă reciprocă, de respect pentru opinia celuilalt.    

 

                                                               Bibliografie: 

               1. Irina Coroi - Percepţia calităţii în educaţie, 2017, www.didactic.ro/materiale-       

didactice/prtceptiacalitatii-in educatie, pag. 1-9  

                2. Oprescu Narcis-Doru - Standarde de calitate în învăţămantul preuniversitar, 2008, 

www.oldsite.edu.ro/index.php/articles/11220, pag. 1-5  

                3. Teacher’s coner - Tema 2, Gradul II, Managementul calitaţii în educaţie, 2008, 

www.psihopedagogie.blogspot.com, pag. 1-11 
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 PROIECT EDUCATIV 

„EDUCAȚIA PENTRU VIAȚA DE FAMILIE” 

 

                                                                Profesor Geta Corduneanu 

                                                           C.N. „A.T.Laurian” Botosani 

 

 

I. DENUMIREA PROIECTULUI : „EDUCAȚIA PENTRU VIAȚA DE FAMILIE” 

MOTTO-UL PROIECTULUI: „Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să 

părăsească băncile ei nu ca un specialist, ci ca o personalitate armonioasă” 

II. TIPUL DE EDUCAȚIE ÎN CARE SE  ÎNCADREAZĂ PROIECTUL: 

”EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE”. 

III. TIPUL DE PROIECT:  LOCAL 

IV. GRUP ȚINTĂ:   ELEVII CLASELOR a XII a B, a XII a E,  a XII a H 

VI.        APLICANTUL:   C. N. „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI 

            COORDONATOR:   PROF. GETA CORDUNEANU 

                                                   

                               MEMBRI:  ȚIFREA GABRIEL - PREOT 

                               PODARIU FLORICA -PSIHOLOG   

VII.       COORDONATORUL -  PROF. GETA CORDUNEANU  

Am desfășurat activități extrașcolare derulate în cadrul cursurilor de formare „Educația pentru 

viața de familie” – ca membru în proiect, concursurilor cu teme de specialitate: „Educația 

sexuală”, „Educația pentru sănătate”, „Sesiunea de Comunicări științifice – secțiunea liceu”.  

VIII.       ARGUMENTUL PROIECTULUI. 

Anii adolescenței reprezintă o perioadă de câștigare a independenței, de desprindere de 

familie și de apropiere de cei de aceeași vârstă. Adolescența este și o perioadă de tranziție în 

care intervin transformări fizice, iar corpul tânărului își începe procesul de maturizare.  

Propria stimă sau modul în care o persoană se vede pe ea însăși sunt strâns legate familie, 

mediul social și cel economic. Când copii  se simt ascultați, luați în serios și îngrijiți, se 

prețuiesc mai mult. Prin dragoste și sprijin orice ființă se poate simți aparte, prețuită și 

valoroasă în aceleși timp. 

Felul în care tinerii  simt despre ei însiși are o mare legătură cu modul în care se manifestă în 

muncă, cu ceea ce gândesc, văd sau înțeleg despre alte persoane, obiecte idei.Toate acestea 

presupun o sănătate a tinerilor atât fizică, mentală cât și socială.  

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, sănătatea individului este definită drept "o stare de bine fizică, mentală 

şi socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii". Din perspectivă publică, sănătatea 

constituie, datorită imenselor sale implicaţii individuale, sociale şi demografice, unul dintre 

obiectivele cele mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga lume. 

Implicarea socială a tinerilor poate fi analizată din mai multe puncte de vedere. Dintre acestea 

cele  importante sunt: problematica privind integrarea în muncă, cele care privesc întemeierea 
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unei familii, drepturile și obligațiile de cetățean, raporturile față de ceilalți oameni în cadrul 

comunității, protecția mediului și aspectele referitoare la responsabilitatea față de propria 

persoană. 

Toate acestea vor putea constitui modalități adaptative de răspuns la rigorile societății actuale: 

traiul în condiții de austeritate impus de criza economico-financiară, diminuarea numărului 

locurilor de muncă și a motivației muncii, scăderea interesului pentru constituirea unei familii, 

costul ridicat al creșterii copiilor, degradarea calității mediului natural.  

IX. DESCRIEREA PROIECTULUI 

"Educaţie pentru viața de familie" urmărește promovarea cunoştinţelor corecte privind diverse 

aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament 

responsabil şi sănătos. Şcoala, prin autoritatea morală pe care o are, în parteneriat cu anumite 

instituții abilitate poate aduce o contribuţie substanţială în transmiterea acestor cunoştinţe de 

educaţie pentru sănătatea elevilor, şi are abilitatea şi capacitatea de a cuprinde şi de a se adresa, 

în timp, unui procent ridicat de elevi.  

 

X. OBIECTIVELE SPECIFICE ȘI DIRECȚIILE DE ACȚIUNE 

URMĂRITE ÎN CADRUL PROIECTULUI "Educaţia pentru viața de familie " vizează: 

1. Conştientizarea şi analizarea trăirilor specifice adolescenţei în vederea pregătirii tinerilor  

      pentru viaţa de familie. 

2. Concepţie şi contracepţie. Informarea tinerilor despre caracterul procreativ al activităţii  

       sexuale şi posibilităţile tinerilor în această privinţă. 

3. Urmările fizice si psihice ale avortului-prezentarea consecintelor avortului 

4. Informarea tinerilor despre posibilităţile de gestionare a vieţii intime din cadrul familiei.  

5. Încurajarea realizării educaţiei pentru sănătate de la egal la egal prin încurajarea 

voluntariatului tinerilor în acele proiecte care vizează promovarea deprinderilor de viaţă 

sănătoasă. 

6. Facilitarea accesului la servicii de sănătate existente, făcându-le mult mai prietenoase 

tinerilor. 

TEME  DISCUTATE: 

1. FAMILIA TRADIȚIONALĂ ȘI FAMILIA MODERNĂ:   

   invitat preotul Țifrea Gabriel - C.N. A.T. „LAURIAN” 

 Definiţia familiei 

 Tipurile de familie  

 Funcţiile familiei  

 Dragoste, căsătorie, sexualitate, iubire 

2. SĂNĂTATEA MINTALĂ:   invitat   Psiholog Florica Podariu    C.N. „A. T. LAURIAN” 

                                                  Elev Băiceanu Ciprian, clasa a XII aH, C.N. A.T. 

                                                  „ LAURIAN” 

3. SĂNĂTATEA REPRODUCERII ŞI A FAMILIEI:   invitat A. Straticiuc  de la DSP 

Botoșani 

4. A DEVENI PĂRINTE – UN RISC SAU O DORINŢĂ?  Fiecare lucru la timpul lui. Pomii 

fructiferi înfloresc în martie! Peste cireşii nerăbdători care înfloresc în februarie, vine gerul, le 
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pică floarea şi rămân fără fructe tot anul! Grâul se seamănă toamna. În decembrie, seminţele 

întârziate cad în pământul rece fără strop de apă, încolţesc firav şi îngheaţă!  

Care este timpul potrivit pentru o sarcină? Ce înseamnă a deveni părinte „din întâmplare”?  

Care este timpul potrivit pentru o sarcină? 

Este un timp anume pentru a începe viata sexuală? 

Ce înseamnă a deveni părinte „din întâmplare”? 

SARCINA LA ADOLESCENTE:   

  invitat eleva Chiriac Andreea  C.N. „A. T. LAURIAN” 

5. CLIMATUL FAMILIAL. SITUATII DE CRIZA/CONFLICTE FAMILIALE       

 Climatul familial favorabil dezvoltării şi educării copiilor 

 Tipuri de conflicte  

 Gestionarea conflictelor  

 Etape în soluţionarea conflictelor  

 Violenţa domestică  

 

 

XI. IMPACTUL ESTIMAT AL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI  PENTRU 

GRUPUL ŢINTĂ 

  

Elevii  vor conştientiza necesitatea pregătirii pentru viața de familie , lucru care va duce la 

creștere responsabilității față de semenii lor, față de propria persoană, vor avea un 

comportament corespunzator în școală, familie și comunitate  în urma  activităţilor  de 

participare în cadrul proiectului  - lecții mai atractive cu modele audio-video realizate pe 

parcursul proiectului, dezbateri, discuții libere. 

Dinamica societății postmoderne determină treptat și o reconfigurare a modului de a gestiona 

viața privată. 

XII. METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU : observarea, conversaţia euristică, 

problematizarea 

XIII. FORME DE ORGANIZARE : pe grupe și clase de elevi. 

XIV. RESURSE UMANE : 

DIRECTOR    PROF. DR. MIHAELA PRĂJINARIU 

XV. PARTENERI :     DIRECȚIA  DE    SĂNĂTATE   PUBLICĂ ,  BOTOȘANI 

                                      PSIHOLOG  FLORICA PODARIU   C.N. „A.T.LAURIAN”  

                                      BOTOȘANI                                    

                                      PREOT ȚIFREA GABRIEL , C.N. „A.T.LAURIAN”   

                                      BOTOȘANI    
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PROIECT DIDACTIC 

 

Mihaela Cosma, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.3, Bistriţa 

 

GRUPA: mijlocie 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Distracţii de iarnă” 

TEMA ZILEI: „Jocuri de iarnă” 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Activitate didactică mixtă 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP+ADE+ALA) 

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: 

 1. Activități de dezvoltare personală (ADP) 

Întâlnirea de dimineață: salutul, prezenţa, calendarul naturii, noutatea zilei, activitate de grup 

„Ghiceşte, ce joc este?” 

Rutine: primirea copiilor, aranjarea jucăriilor, igiena, micul dejun, prânzul, odihna. 

Tranziții: „Dimineaţa a sosit”, „Luaţi seama bine”, „Vine iarna acuş, acuş” „ Suntem oameni 

de zăpadă”, „Batem palmele uşor”, „Ce-i atâta gălăgie (Omul de zăpadă)”.  

 2. Activități pe domenii experiențiale (ADE) 

Domeniul Ştiinţe (DŞ) „Aşază-mă la căsuţa mea” - Activitate matematică- joc logic 

Domeniul Om şi Societate (DOS) „Omul de zăpadă” - Activitate practică – colaj 

3. Activități liber alese (ALA) 

ALA 1:  Artă : „Patine” – modelaj;  Ştiinţă: „Bulgări de zăpadă” - joc de masă ; Construcţii: 

„Pârtia de schi” – construire 

ALA 2: Joc distractiv: „Din cerc în cerc”;  Joc de liniștire : „Unde s-a ascuns omul de zăpadă?” 

OBIECTIVE GENERALE: 

S1: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor matematice privind recunoaşterea, 

denumirea şi utilizarea formelor geometrice plane (cerc, pătrat, triunghi) 

S2: Dezvoltarea atenţiei voluntare, a spiritului de observaţie, a gândirii logice şi a unor 

abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare (3-5ani) 

S3: Educarea unei trăsături pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Până la sfârşitul activităţii preşcolarii vor fi capafili să: 

O1: Să denumească figurile geometrice utilizate în jocul logic; 

O2: Să precizeze atributele formelor geometrice ( culoarea, mărimea, grosimea); 
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O3: Să diferențieze figurile geometrice prin punerea acestora la căsuța corespunzătoare; 

O4: Să lipească materialul, corect în vederea realizării temei; 

O5: Să modeleze plastilina prin tehnicile specifice (rulare, apăsare) pentru realizarea 

patinei; 

O6: Să construiască pârtia de schi din piese de lemn; 

O7: Să potrivească piesele de puzzle pentru obţinerea imaginii de iarnă. 

SCOPUL JOCULUI: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor matematice referitoare la 

denumirea şi utilizarea formelor geometrice. 

ELEMENTE DE JOC: cutia cu surpize, căsuţele formelor geometrice, aplauze. 

STRATEGII DIDACTICE: 

 Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, problematizarea, 

jocul, munca în echipă, turul galeriei. 

 Mijloace de învățământ: cutie, jetoane cu sporturi de iarnă, trusa logi, cutii cu forme 

decupate, coli albastre, dischete de vată, farfurii carton, vată, hârtie creponată, hârtie colorată, 

planşete, plastilină, piese de lemn, puzzle, tabliţe magnetice. 

 Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual. 

SISTEM  DE EVALUARE: 

Metode de evaluare: chestionarea orală, observarea curentă, analiza produselor 

activităţii 

Forme de evaluare: evaluare continuă 

SCENARIUL ZILEI 

 Întâlnirea de dimineaţă va începe cu pregătirea scaunelor în semicerc. Vom parcurge: 

salutul, exerciţii de înviorare, prezenţa, calendarul naturii, noutatea zilei şi o activitate de grup 

„Ce joc este?” Le voi capta atenţia preşcolarilor cu o cutie pe care o voi lăsa pe masă. În cutie 

vor fi forme geometrice şi un bol cu jetoane.  

 Cu tranztiţia „Vine iarna acuş, acuş” vom marca trecerea la activitatea matematică 

„Aşază-mă la căsuţa mea”, care se va desfăşura în semicerc. Ne vom juca cu forme geometrice 

pe care le vom denumi şi aşeza la căsuţa lor după criteiile: formă, mărime, culoare. 

Voi cumunica regulile jocului şi voi demonstra fiecare variantă de joc. La 

varianta 1 preşcolarii vor denumi forma geometrică pe care o vor lua din coş. 

La varianta 2, preşcolarii vor denumi şi alte caracteristici ale formelor: mărimea, culoare, 

grosime. 

La varianta 3, vom complica jocul prin punerea fiecărei forme geometrice la căsuţa potrivită. 

Vom aplauda reuşita fiecărui copil. 
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Cu tranziţia „Suntem oameni de zăpadă” vom merge la măsuţe, unde vom afla ce mai 

putem realiza din forme geometrice, dar nu înainte de a ne împărţi printr-o numărătoare de 

la 1 la 3. Grupa 1 se va aşeza la masa 1, grupa 2 la masa 2, iar grupa 3 la masa 3. Fiecare 

grupă va avea un lider care va prezenta lucrarea practică pe care o vor realiza la DOS „Omul 

de zăpadă” - colaj. 

 

 Preşcolarii vor intuit materialele pregătite la mese, apoi vor lipi materiale care au forma 

de cerc: dischete de vată, farfurii de carton; material cu formă de pătrat şi  triunghi: pălăria 

respectiv nasul omului de zăpadă, dipă explicaţiile oferite de către educatoare şi demonstraţia 

efectuată la fiecare grupă. 

 Voi supraveghea activitatea şi voi interveni dacă este necesar. De asemenea, 

voi încuraja munca în echipă. La final, fiecare echipă îşi va alege un lider care va 

prezenta lucrarea, urmând să pornim în turul galeriei pentru a aprecia lucrarea 

fiecărei grupe şi implicarea membrilor acestora. 

 În continuare, ne vom aşeza la sectoarele: artă, construcţii, ştiinţă, iar după 

tranziţia „Batem palmele uşor”, vom afla cum ne mai putem distra în anotimpul 

iarna. 

 La sectorul artă, copiii vor avea de realizat „Patine” prin modelarea plastilinei; la 

sectorul construcţii, preşcolarii vor construi „Pârtia de schi” din piese de lemn, iar la sectorul 

ştiinţă, vor avea de realizat un puzzle cu tema „Bulgări de zăpadă”. 

 Voi supraveghea activitatea de la sectoare şi voi interveni dacă este necesar. Voi 

aprecia produsele de la fiecare sector. Pentru că vom avea trei oameni de zăpadă în grupă, le 

vom cânta „Ce-i atâta gălăgie”(Omul de zăpadă), după care ne vom distra cu două jocuri, 

unul distractiv „Din cerc în cerc” şi unul de liniştire „Unde s-a ascuns omul de zăpadă?”  

 Pentru cele două jocuri voi comunica regulile, vom efectua jocul de probă şi 

desfăşurarea propriu-zisă.  

 La jocul de mişcare „Din cerc în cerc” , fiecare preşcolar va trebui să sară dintr-un cerc în 

altul, va reveni la loc, urmând colegul de lângă el. 

 La jocul de liniştire „Unde s-a ascuns omul de zăpadă?” vom folosi un om de zăpadă 

confecţionat. Voi alege un preşcolar care îşi va astupa ochii cu palmele. Între timp voi 

ascunde omul de zăpadă, iar ceilalţi copii vor vedea unde îl voi ascunde. Colegii îl vor ghida 

cu „rece” la depărtarea de obiect , „cald” la apropierea de locul în care e obiectul şi 

„fierbinte” la găsirea obiectului. 

 La final, voi aprecia efortul copiilor, activitatea zilei şi le voi împărţi o recompensă. 
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MEDIUL ESTE ÎN MÂINILE NOASTRE! 

 

Prof. ȋnv. primar Costea Delia-Georgeta 

Școala Gimnazială “Mihai Drăgan“, Bacău 

 

 

              Viaţa omului depinde de tot ceea ce înseamnă natură înconjurătoare: pământ, 

pomi, flori, ape, animale, aer. Există o legătură în toate. Nimic nu este fără rost. 

              Dacă ne întrebăm ce şansă are educaţia pentru mediu într-o lume mânată de 

interese materiale şi ce efect ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim convinşi 

că, începută de la cea mai fragedă vârstă, educaţia ecologică are şanse mari. Cei mici trebuie 

să înţeleagă că pe Terra există interdependenţă între populaţia umană şi nenumăratele specii de 

plante şi animale, între societate şi ciclurile biologice din natură. 

              Copiii nu sunt conştienţi de faptul că nu este suficient ”să ştii”, ci este necesar 

”să aplici” ceea ce ştii, că trebuie să-şi schimbe mai întâi ei propriul comportament, apoi, dacă 

reuşesc, să-i convingă pe cei apropiaţi lor- familie, colegi, prieteni, cunoştinţe- să facă acest 

lucru. Dacă vom reuşi să le insuflăm copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor 

beneficia de un aer curat şi un mediu sănătos. Elevii trebuie să devină prieteni ai naturii, cu 

condiţia să respecte natura. Aceasta înseamnă azi, mai mult ca oricând, s-o priveşti ca un 

adevărat ecolog-cetăţean ce doreşte nu o natură strivită, cu gândul refacerii ei, ci conştient că 

apără şi conservă una dintre bogăţiile cu care noi, românii, ne mândrim. 

Plecând de la problemele mediului şi sănătăţii oamenilor din jur, am iniţiat proiectul  

„Verde pentru noi”, un parteneriat real între mai multe şcoli din judeţele Bacǎu şi 

Vrancea, Neamț, Mureș, Buzău. Ni s-au alǎturat, pentru realizarea anumitor activitǎţi, 

participanţi de la alte unitǎţi şcolare din întreaga ţarǎ.  

 Acţiunile propuse au avut  un caracter concret, practic- aplicativ. Vom descrie 

pe scurt câteva dintre  activitǎţile derulate pe parcursul anului precedent: 

1. ”Poluarea distruge viața!” 

a) Realizarea unor activități de conştientizare a pericolului poluării mediului,  cu ocazia 

unor evenimente cuprinse în calendarul ecologic: Ziua Mondială a Stratului de Ozon(16 

septembrie); Ziua Mondială a Curățeniei( 23 septembrie); Ziua Internaționala a Mediului 

Mari(25 septembrie); Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Ecologice (8 octombrie); 

Ziua Mării Negre (31 octombrie); Ziua Internațională a Zonelor Urbane( 8 noiembrie); 
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b) Întocmirea unor portofolii: fotografii, albume, pliante, filmulețe, prezentări PPT din 

timpul activităților; 

c) Schimb de impresii prin internet: postarea pe site-ul şcolii a unor activități; 

Exemple de activități: 

- Întâlniri cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, ai   

                  Centrului Regional de Ecologie; 

- Vizionarea unor filme documentare, urmată de discuții colective; 

- Ecologizarea unui spațiu din mediu înconjurător; 

- Organizarea unor concursuri  (exemplu: “Clasa noastră, ca o picătură de  

                 rouă”); 

- Amenajarea unor expoziții cu lucrări artistico –plastice şi literare ale elevilor  

                 pe diferite teme (Ex. “Lumea din adâncuri”, “Să pastrăm mediul curat!”) 

2. Simpozionul național “ Protejarea mediului, preocupare majoră a tuturor”,  

            ediția I,  

cu locaţia la Şcoala Gimnazială  „ Mihail Armencea”, Adjud, jud. Vrancea 

a) Organizarea simpozionului : întocmirea proiectului simpozionului, pregătirea 

mijloacelor audio- vizuale pentru proiectarea unor materiale; întocmirea pliantelor şi a 

mapelor; înmânarea invitaților; amenajarea expoziției-concurs: “Artă din deşeuri”; prezentarea 

spectacolului “ Micii ecologişti”; asigurarea protocolului. 

b) Prezentarea directă / indirectă  unor materiale pe suport electronic şi hârtie în timp 

util, conform temelor propuse( cadre didactice din învațământul preuniversitar); 

c) Editarea unei cărți cu ISBN care  cuprinde materialele simpozionului. 

 

3. Concurs Interjudețean cu Participare Internațională “Natura în culoare şi-n condei” 

(Tema : “Apa cea de toate zilele”), cu locaţia la Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu“, 

com. Nicolae Bǎlcescu, jud. Bacǎu  

a) Postare pe Didactic. ro a regulamentului concursului, care s-a desfǎşurat pe patru 

secțiuni:  Secțiunea I - Creație literară (eseu, poezie); Secțiunea II - Creație plastică; Secțiunea 

III- Afişe, postere; Secțiunea IV- Machete 

b) Întrunirea membrilor comisiei de jurizare, selectarea şi premierea lucrărilor; 

c) Amenajarea Expoziției “Apa, izvorul vieții” în holul Agenției Naționale pentru 

Protecția Mediului, Bacău; 

d) Expediere diplomelor către  elevii premiați; 

e) Publicarea în revista şcolii a unor lucări ale  elevilor participanți la concurs. 
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5. “Atitudini” 

a) Realizarea unor acțiuni practice, cu ocazia următoarelor evenimente cuprinse în 

calendarul ecologic: Ziua Internațională a Zonelor Umede ( 2 februarie); Ziua Internațională 

de Protejare a Barajelor( 14 martie);  Ziua Mondială a Apei ( 22 aprilie); Ziua Mondială de 

Acțiune pentru Climă(15 mai); Ziua Internațională a Muzeelor(18 mai). 

b) Întocmirea unor portofolii: fotografii, albume, pliante, filmulețe, prezentări PPT din 

timpul activităților; 

c)  Schimb de impresii prin internet: postarea pe site-ul şcolii a unor activități; 

d) Editarea revistei “Vrem o şansă!”, care cuprinde articole referitoare la această temă 

şi la tema “Poluarea distruge viața!” 

Exemple de activități: 

- Vizitarea unor arii protejate  din apropiere (Barajul de la Galbeni, Parcul  

                  Dendrologic 

 Hemeiuş), sub îndrumarea directă a persoanelor abilitate;   

- Drumeții în împrejurimi: Insula de Agrement din Bacău, Râul Siret, Lacul 

                  Lilieci, 

Parcul Adjud; 

- Ecologizarea unor zone din împrejurimi; 

- Confecționarea  şi amplasarea unor indicatoare ecologice; 

- Vizitarea Vivariului din Bacău; 

6. “Natură, drumeție, prietenie!” 

a) Itinerariul propus: Adjud- Bacău – Tescani- Comăneşti- Slănic Moldova 

               ( izvoarele minerale, păstrăvăria) - Tg. Ocna (Salina) şi retur 

b) Întocmirea unui jurnal de impresii din timpul excursiei 

Evaluarea proiectului s-a realizat conform urmǎtorilor indici de evaluare: 

- Programe  artistice desfăşurate; 

- Expoziţii comune cu lucrările copiilor, cu fotografii din timpul derulării 

                 proiectului; 

- Portofoliile întocmite de elevi; 

- Întâlniri de lucru între membrii parteneriatului; 

- Rapoarte de evaluare intermediară a activităţilor desfăşurate; 

- Rapoarte de evaluare finală. 

Diseminarea activitǎţilor din cadrul parteneriatului s-a efectuat prin: 

- Realizarea unei prezentări  PPT în urma derulării proiectului şi  postarea  
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                 acesteia peDidactic.ro; 

- Publicarea unor articole despre activitătile derulate în Revista Şcolii ːMihai  

                  Drăgan“ 

- Prezentarea proiectului în cadrul comisiilor metodice/cercurilor pedegogice, 

şedinţelor  cu  părinţii; 

- Mediatizarea  în presa  şi televiziunea locală a unor evenimente care au avut  

                 loc pe timpul derulării proiectului.  
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MEDIUL ESTE ÎN MÂINILE NOASTRE! 

 

                                                                                       Înv. Sǎndulache Daniela   

                         Şcoala cu Clasele I-VIII Galbeni, com. N. Bǎlcescu, jud. Bacǎu 

                                                                                        Educ. Nǎstac Elena 

                         Şcoala cu Clasele I-VIII „ Mihail Armencea” Adjud, jud. Vrancea 

 

              Viaţa omului depinde de tot ceea ce înseamnă natură înconjurătoare: pământ, 

pomi, flori, ape, animale, aer. Există o legătură în toate. Nimic nu este fără rost. 

              Dacă ne întrebăm ce şansă are educaţia pentru mediu într-o lume mânată de 

interese materiale şi ce efect ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim convinşi 

că, începută de la cea mai fragedă vârstă, educaţia ecologică are şanse mari. Cei mici trebuie 

să înţeleagă că pe Terra există interdependenţă între populaţia umană şi nenumăratele specii de 

plante şi animale, între societate şi ciclurile biologice din natură. 

Dacă vom reuşi să le insuflăm copiilor dragostea de natură, generaţiile viitoare vor 

beneficia de un aer curat şi un mediu sănătos. Elevii trebuie să devină prieteni ai naturii, cu 

condiţia să respecte natura. Aceasta înseamnă azi, mai mult ca oricând, s-o priveşti ca un 

adevărat ecolog-cetăţean ce doreşte nu o natură strivită, cu gândul refacerii ei, ci conştient că 

apără şi conservă una dintre bogăţiile cu care noi, românii, ne mândrim. 

Plecând de la problemele mediului şi sănătăţii oamenilor din jur, am iniţiat proiectul  

„Împreunǎ, pentru un mediu mai bun!”, un parteneriat real între mai multe şcoli din 

judeţele Bacǎu şi Vrancea. Ni s-au alǎturat, pentru realizarea anumitor activitǎţi, participanţi 

de la alte unitǎţi şcolare din întreaga ţarǎ. Este inclus şi în Calendarul activitǎţilor educative 

regionale şi interjudeţene, derulându-se pe durata de doi ani şcolari.  

 Acţiunile propuse au avut  un caracter concret, practic- aplicativ. Cele mai 

semnificative activitǎţi derulate pe parcursul anului precedent au fost urmǎtoarele: 

1. ”Poluarea distruge viața!” 

a) Realizarea unor activități de conştientizare a pericolului poluării mediului; 

b)Întocmirea unor portofolii: fotografii, albume, pliante, filmulețe, prezentări PPT; 

c)Schimb de impresii prin internet şi postarea pe site-ul şcolii a unor activități: întâlniri 

cu reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, ai Centrului  Regional de 

Ecologie; vizionarea unor filme documentare, urmată de discuții colective; ecologizarea unui 

spațiu din mediu înconjurător; organizarea unor concursuri  (exemplu: “Clasa noastră, ca o 
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picătură de rouă”); amenajarea unor expoziții cu lucrări artistico –plastice şi literare ale elevilor 

pe diferite teme; 

2. Simpozionul național “ Protejarea mediului, preocupare majoră a tuturor”, ediția I,  

cu locaţia la Şcoala cu Clasele I-VIII „ Mihail Armencea”, Adjud, jud. Vrancea; 

3. Concurs Interjudețean cu Participare Internațională “Natura în culoare şi-n condei” 

cu locaţia la Şcoala cu Clasele I-VIII Galbeni, com. Nicolae Bǎlcescu, jud. Bacǎu, 

având patru secţiuni: Creație literară (eseu, poezie); Creație plastică; Afişe, postere; Machete; 

4“Atitudini”  

a) Realizarea unor acțiuni practice, cu ocazia unor evenimente cuprinse în 

calendarul 

ecologic; intocmirea unor portofolii: fotografii, albume, pliante, filmulețe, prezentări 

PPT 

din timpul activităților; 

b) Editarea revistei “Vrem o şansă!”, nr. 5. 

5.“Natură, drumeție, prietenie!” –Întocmirea unui jurnal de impresii în urma 

 organizǎrii  unei excursii excursii. 

Evaluarea proiectului s-a realizat conform urmǎtorilor indici de evaluare: programe  

artistice desfăşurate; expoziţii comune cu lucrările copiilor, cu fotografii din timpul derulării 

proiectului; portofoliile întocmite de elevi; întâlniri de lucru între membrii parteneriatului; 

rapoarte de evaluare intermediară a activităţilor desfăşurate; rapoarte de evaluare finală. 
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ROLUL ŞI IMPORTANŢA METODELOR INTERACTIVE 

 

Cristea Erofelia, educatoare 

Școala Primară ,,King George II”, București 

 

Predarea tradițională constă în prelegere, a face o demonstrație, a povesti – de multe ori, devine 

un monolog, iar elevul are rolul de a urmări, nu de a participa activ la activitățile propuse pentru 

învățare. Este foarte puțin pentru a putea vorbi de învățare eficientă. Pentru a construi 

cunoașterea, elevul trebuie să testeze cunoștințele noi sau să le explice altcuiva. 

Pentru а se adresa tuturor elevilor şi pentru а deveni deschisă, flexibilă, adaptată şi orientată 

spre fiecare şi pentru toţi, educația trebuie să presupună în practică o nouă orientare care pune 

accentul pe cooperare, parteneriat, învățare socială şi valorizarea relațiilor pozitive în educație. 

Metodele de învățământ constituie instrumente de prim rang în mâna educatorului, sunt calea 

eficientă de organizare şi conducere а învăţării, un mod comun de а proceda care reuneşte într-

un tot familiar eforturile cadrului didactic şi ale elevilor. 

Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile folosite 

în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, 

ştiinţa. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile 

şi capacitățile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând 

exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. 

Profesorul trebuie să utilizeze nu doar metodele de învățământ, ci strategiile didactice care să 

identifice şi să sprijine rezolvarea dificultăţilor de învățare în clasă, dar să-l şi implice pe elev 

în procesul de învățare, urmărindu-se astfel dezvoltarea gândirii, stimularea creativității şi а 

interesului pentru învățare. Nu se poate lucra diferențiat cu elevii, dacă profesorul nu-i cunoaște 

foarte bine, atât sub aspectul dezvoltării lor fizice, cât mai ales, а dezvoltării psihice а acestora. 

În cazul predării tradiționale, profesorii obligă elevii să gândească ca ei, să adopte modul lor 

de a gândi. Profesorii decurg prea des la explicații și demonstrații de genul „hai-să-ți-arăt-

acum-și-hai-să-vedem-ce-se-întâmplă-dacă”. Prezentarea/ demonstrația poate fi foarte bună și 

să impresioneze pe moment elevul, dar dacă nu are o memorie excepțională elevul reține puține 

informații. Elevii trebuie să-și organizeze ceea ce au auzit sau au văzut. În cazul în care elevilor 

nu li se oferă ocazia discuției, a investigației și a acțiunii, învățarea nu are loc. Învățarea 

presupune înțelegerea, iar asta înseamnă mai mult decât cunoașterea faptelor. 
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Învăţarea este o activitate prin care se obţin achiziţii, progrese în adaptare, care vizează 

cunoştinţe, operaţii ale gândirii şi trăsături de personalitate, achiziţii ce apar la nivelul 

individului ca „bunuri” personale, obţinându-se predominant pe bază de exerciţiu. 

Învățarea eficientă presupune preluarea de către elevi a controlului asupra propriei învățări; 

elevul este  stăpânul propriei transformări şi formări. 

Este adevărat că acela care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul 

propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Construcţie personală 

este favorizată de interacţiunea cu cei care la rândul lor învaţă. Dacă elevii îşi construiesc 

cunoaşterea proprie, ei nu o fac singuri. Adevărata învăţare este aceea care permite transferul 

achiziţiilor în contexte noi. Nu e doar simplu activă, individual-activă, ci interactivă. 

Reciprocitatea este un stimulent al învăţării, și este bine să se lucreze în echipă / grup. 

Metodele interactive se caracterizează prin: 

– Centrare pe elevi și pe activitate 

– Comunicare multidirecțională 

– Accent pe dezvoltarea gândirii, formare de aptitudini, deprinderi 

– Evaluare formativă 

– Încurajează participarea elevilor, inițiativa, creativitatea 

– Îmbunătățirea relației cadru didactic / elev. 

În cazul învățării interactive, elevii: 

– învață cum să învețe 

– să se exprimă liber 

– să experimentează 

– să se ajută unii pe alții să învețe 

– să-și împărtășească ideile 

Elevii trebuie să fie capabili: să asigure conducerea grupului, să coordoneze comunicarea, să 

poată lua decizii, să asigure un climat de încredere, să medieze conflicte, să fie motivați, să 

poată lucra conform cerințelor profesorului. 

Avantajele învățării interactive sunt: 

– stimularea efortului și a productivității individului, 

– formarea capacității de a sintetiza și de a folosi cunoștințele dobândite; 

– dezvoltarea capacității elevilor de a lucra în echipă; 

– dezvoltarea inteligențelor multiple; 

– stimulare dezvoltării capacității cognitive complexe; 

– împărțirea sarcinilor de lucru în părți egale în cadrul muncii în grup / echipă; 
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– reducerea timpului de soluționare a problemelor; 

– reducerea la minim a fenomenul de blocaj emoțional; 

Descrierea câtorva metode și tehnici interactive de grup 

Metoda de predare-învățare reciprocă este o strategie instrucţională de învăţare a tehnicilor de 

studiere a unui text. După ce sunt familiarizaţi cu metoda, elevii interpretează rolul 

profesorului, instruindu-şi colegii. Are loc o dezvoltare a dialogului elev – elev. Se poate 

desfășura pe grupuri / echipe sau toată clasa. Metoda învățării reciproce este folosit de oricine 

care face un studiu de text pe teme sociale, științifice sau un text narativ. Strategiile sunt: 

rezumarea, punerea de întrebări, clarificarea datelor, precizarea. Etapele de lucru sunt: 

explicarea scopului și descrierea metodei și a celor patru strategii, împărțirea rolurilor elevilor, 

organizarea pe grupe, lucru pe text, realizarea învățării reciproce, aprecieri, completări, 

comentarii. 

Metoda Brainstorming-ului, în traducere liberă „furtună în creier” sau „asalt de idei”, este o 

metoda de stimulare a creativității ce constă în enunțarea spontană a mai multor idei pentru 

soluționarea unei probleme. Obiectivul metodei constă în exersarea capacitații creatoare a 

copiilor în procesul didactic care să conducă la formarea unor elevi activi. 

Pentru a iniţia o sesiune de brainstorming , Camelia Zlate şi Mielu Zlate (5)  propun 

următoarele etape şi faze: 

1. Etapa de pregătire, care cuprinde: 

a) faza de investigare şi de selecţie a membrilor grupului creativ; 

b) faza de antrenament creativ; 

c) faza de pregătire a şedinţelor de lucru; 

2. Etapa productivă, de emitere de alternative creative, care cuprinde: 

a) faza de stabilire a temei de lucru, a problemelor de dezbătut; 

b) faza de soluţionare a subproblemelor formulate; 

c) faza de culegere a ideilor suplimentare, necesare continuării demersului 

creativ; 

3. Etapa selecţiei ideilor emise, care favorizează gândirea critică: 

a) faza analizei listei de idei emise până în acel moment; 

b) faza evaluării critice şi a optării pentru soluţia finală. 

 Profesorul nu are voie să dea idei, să comenteze 

 Să intervine atunci când nu se respectă regulile 
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 Să accepte toate soluțiile preluându-le pe cele valoroase 

 Elimină factorii care blochează manifestarea creativă a elevilor. 

Avantajele utilizării metodei sunt: costuri reduse necesare folosirii metodei, obținerea unor 

rezultate rapide, dezvoltă abilitatea lucrului în echipă, dezvoltă creativitatea, spontaneitatea, 

etc. 

Limitele metodei: uneori poate fi obositoare, nu suplinește cercetarea de durată, clasică, oferă 

doar soluții posibile. 

Eficacitatea metodelor interactive în învățământul românesc și nu numai este dovedită de 

utilizarea acestora atât la nivelul învățământului primar, gimnazial, cât și la nivelul 

învățământului liceal. Elevul nu este un simplu actant sau participant al demersului didactic, ci 

devine propriul formator. 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII LA ELEVII DIN CICLUL PRIMAR  

PRIN JOCUL DIDACTIC 

 

prof. înv. primar Dănilă Florentina 

Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga” Botoșani 

 

De cele mai multe ori se ignoră faptul că omul este, prin structura sa biologică, o fiinţă 

autocinetică şi că dreptul la mişcare nu poate fi abolit de nici un fel de normă didactică. În 

activitatea didactică nu trebuie ignorat raportul dintre evoluţia randamentului intelectual şi 

starea fizică generală. Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, 

participativă, stimulând iniţiativa si creativitatea elevului. Obiectivele instructiv-educative ale 

fiecărui obiect de studiu pot fi mai bine realizate prin utilizarea jocului. Acesta, prin natura sa, 

cuprinde o motivaţie intrinsecă: de amobiliza resursele psihice ale copiilor, de a asigura 

participarea lor creatoare, de a le capta interesul, de a-i angaja afectiv şi atitudinal. Elementele 

de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor asigura 

mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor probleme, 

stimulând puterea de investigaţii şi cointeresarea continuă. Creativitatea ca structură definitorie 

de personalitate îmbracă, din punct de vedere evolutiv, un caracter procesual supus influenţelor 

de mediu. Formele organizate de instrucţie îşi aduc în mod diferenţiat aportul în dezvoltarea 

potenţialului creator al individului în funcţie de conţinutul activităţii, de tipurile de 

metode utilizate, de pregătirea şi gradul de angajare al cadrelor  

didactice participante la acţiunile educative. La nivelul claselor CP – IV , în structura 

metodelor activ-participative , îşi găsesc cu maximă eficienţă locul, jocurile didactice, 

care constituie o punte de legătură între joc ca tip de activitate dominantă în care este integrat 

copilul în perioada preşcolară, şi activitatea specifică şcolii – învăţarea.          Jocurile didactice 

sunt metode active care solicită integral personalitatea copilului.  

Integrarea organică a jocului în structura de învăţare a şcolarilor mici este de natură să 

contribuie la realizarea unor importante obiective ale formării personalităţii copilului.            

Şcolarul mic trebuie să simtă că este acceptat aşa cum este, că se doreşte întâlnirea cu el, că 

vine la şcoală să desfăşoare o activitate ce-i solicită efort în cooperare cu ceilalţi copii, 

cu educatorul, într-o atmosferă de bucurie şi nu numai să reproducă, în competiţii cu ceilalţi 

ceea ce a învăţat. Jocul didactic are un conţinut şi structură bine organizate, subordonate 

particularităţilor de vârstă şi sarcinii didactice, se desfăşoară după anumite reguli şi la 

momentul ales de adult, sub directa lui supraveghere, rol important capătă latura instructivă, 

elementele de distracţie nefiind mediatori ai stimulării capacităţilor creatoare. Jocurile 

didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instructiv-educativ, au un conţinut bine 

diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi 

la momentul respectiv, iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse 

soluţii de rezolvare, diferite de cele cunoscute, potrivit capacităţilor lor individuale, 

accentul căzând astfel nu pe rezultatul final cât pe modul de obţinere al lui, pe posibilităţile de 

stimulare a capacităţilor intelectuale şi afectiv motivaţionale implicate în desfăşurarea 

acestora.  Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii se 

argumentează prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi non 
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intelectuali evidenţiaţi în cercetările de până acum. Jocurile didactice cuprind sarcini didactice 

care contribuie la modificarea creatoare a deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate la 

realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. 

Ele angajează întreaga personalitate a copilului constituind adevărate mijloace de evidenţiere 

a capacităţilor creatoare, dar şi metode de stimulare a potenţialului creativ al 

copilului, referindu-se la creativitatea de tip şcolar, manifestată de elev în procesul de 

învăţământ, dar care pregăteşte şi anticipează creaţiile pe diferite coordonate. A se juca şi a 

învăţa sunt activităţi care se îmbină perfect. Principiul aplicat în jocurile educative şi 

didactice este acela al transferului de energie. Un interes care nu poate exercita însă decât o 

acţiune minimă sau nulă asupra comportamentului copilului este înlocuit cu un interes imediat 

şi puternic. Ideea folosirii jocului în activităţile educative nu este nouă. Şi Platon în Republica 

recomanda: “ Faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se. Veţi avea prilejul de 

a cunoaşte înclinaţiile fiecăruia.” Învăţarea este o activitate serioasă ce solicită efort voluntar 

pentru punerea în acţiune a disponibilităţilor psihicului ; efortul este mai uşor declanşat şi 

susţinut mai eficient când se folosesc resursele jocului, când între joc şi învăţare se întind punţi 

de legătură.  Prin intermediul jocului didactic se pot asimila noi informaţii, se pot verifica şi 

consolida anumite cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, se pot dezvolta capacităţi cognitive, 

afective şi volitive ale copiilor, se pot educa trăsături ale personalităţii creatoare, se pot asimila 

modele de relaţii interpersonale, se pot forma atitudini şi convingeri. Copiii pot învăţa să 

utilizeze bine informaţiile, timpul, spaţiul şi materialele puse la dispoziţie, li se poate 

dezvolta spiritul de observaţie, spiritul critic şi autocritic, capacitatea anticipativ-predictivă, 

divergenţa şi convergenţa gândirii, flexibilitatea şi fluenţa. Poate fi solicitată 

capacitatea elevilor de a se orienta într-o anumită situaţie, de a propune  

soluţii, de a le analiza şi opta pentru cea optimă, de a extrapola consecinţele unei anumite 

situaţii concrete, de a interpreta şi evalua anumite experienţe, fenomene, situaţii . Manifestând 

creativitate, învăţătorul va determina avântul libertăţii şi creativităţii copiilor, va realiza 

echilibru între preocupările pentru formarea gândirii logice, raţionale, flexibile, fluide, 

creatoare, depăşind înţelegerea îngustă, eronată, potrivit căreia libertatea de manifestare 

şi creaţie a copiilor se dezvoltă spontan. Aplicând cu pricepere jocul didactic, învăţătorul 

trebuie să poată valorifica unele din bogatele resurse formativ-educative ale acestuia în 

angajarea personalităţii copilului de a desfăşura o activitate ce solicită efort susţinut, dar într-o 

atmosferă de voie bună, de cooperare, de înţelegere. Jocurile didactice în majoritatea lor au ca 

element dinamic întrecerea între grupe de elevi sau chiar între elevii întregului colectiv, 

făcându-se apel nu numai la cunoştinţele lor, dar şi la spiritul de disciplină, ordine, coeziune, 

în vederea obţinerii victoriei. Întrecerea prilejuieşte copiilor  

emoţii, bucurii, satisfacţii. Jocul didactic constituie o eficientă metodă didactică de  

stimulare şi dezvoltare a motivaţiei superioare din partea elevului, exprimată prin interesul său 

nemijlocit faţă de sarcinile ce le are de îndeplinit sau plăcerea de a cunoaşte  

satisfacţiile pe care le are în urma eforturilor depuse în rezolvare. Jocurile didactice sunt 

antrenante pentru toţi elevii şi acţionează favorabil şi la elevii cu rezultate slabe la învăţătură, 

crescându-le performanţele şi căpătând încredere în capacităţile lor, siguranţă şi promptitudine 

în răspunsuri, deblocând astfel potenţialul creator al acestora. Creativitatea, ca formaţiune 

complexă de personalitate, se formează şi exersează cu metode cât mai adecvate structurii sale, 
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metode care să acţioneze pe tot parcursul şcolarităţii elevului, iar din acest punct de vedere, 

jocurile didactice satisfac cerinţele la nivelul claselor primare. 
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ÎMBINAREA ARMONIOASĂ A METODELOR CLASICE CU CELE 

MODERNE 

 

                                                        înv. Diaconu Niculina 

       Ṣcoala Gimnazială “IUSTIN PIRVU”-Poiana Niculina 

                                        Localitatea Poiana Teiului, jud. Neamt 

 

 

     Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în 

practică prin intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace 

tehnice de realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. 

Curriculum-ul şcolar integrează toate aceste componente, dintre care o poziţie centrală revine 

metodelor care fac posibilă atingerea finalităţilor educaţionale. 

     Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă 

„drum spre”. Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul 

cărora, elevii, în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi 

formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”.( 

M.Ionescu, V.Chiş, p.126) 

     Din punct de vedere executiv, operaţiei îi corespunde un procedeu, acţiunii o 

anumită metodă, iar activităţii o metodologie. Procedeele pot fi considerate tehnici mai limitate 

de acţiune care reprezintă un mod concret de valorificare a metodei. Metoda se poate defini ca 

o acţiune comună a binomului profesor-elev pentru informarea şi formarea elevului, în timp ce 

metodologia didactică reprezintă ansamblul metodelor şi procedeelor folosite în învăţământ. 

     Între elementele constitutive ale procesului intsructiv-educativ se stabileşte o relaţie 

de interdependenţă, în care metodelor didactice le revine o importanţă deosebită. În 

conformitate cu principiile didacticii moderne, se acreditează ideea transformării elevului în 

subiect al acţiunii instructiv-educative şi implicării sale active în realizarea acestui proces. 

Elevii prezintă particularităţi psihoindividuale, astfel încât se impune utilizarea unei game cât 

mai ample de metode de predare care să le valorifice potenţialul. Semnificaţia metodelor 

depinde, în cea mai mare măsură, de utilizator şi de contextul în care este folosită. Metodele 

tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate cu noile 

principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă dobândi o valoare 

deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure accesul 

la mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de timp. 
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    Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a 

elevilor în procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, 

prefacerile pe care le cunosc metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia 

dinamică-deschisă constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. 

Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă 

trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se raportează. Amplificarea caracterului 

formativ al metodelor presupune punerea accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul în 

procesul de culturalizare şi formare a personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor 

tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. 

     Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în : 

1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, 

lucrul cu manualul, exerciţiul; 

2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea 

programată, studiul de caz, metode de simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), 

învăţarea prin descoperire. Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul 

tradiţional o constituie expunerea profesorului, completată cu studiul individual al 

elevului. Această metodă a fost criticată, susţinându-se că ea nu favorizează legătura cu 

practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la 

expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. Cealaltă metodă tradiţională, convorbirea 

cu întreaga clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, dar elevii sunt ghidaţi, nu 

ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, forma clasică a învăţământului dezvoltă puţin gândirea 

elevilor. 

      La începutul secolului XX s-au preconizat diverse moduri de organizare a 

învăţământului, denumite şcoli active, în care accentul cade pe studiul individual efectuat de 

elevi. Modul nou, activ, de organizare a învăţământului se dovedeşte superior, dar solicită mult 

timp. Odată cu descongestionarea programelor şcolare în cadrul reformei învăţământului, se va 

începe şi activizarea predării în şcoala românească. 

     Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în 

antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare şi democraţie face 

parte din gama noilor educaţii, care reprezintă cel mai pertinent şi mai util răspuns al sistemelor 

educative la imperativele generate de problematica lumii contemporane. Prin participare, elevii 

îşi pot exprima opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni 

coparticipanţi la propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un 

participant activ la educaţie.În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului 
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participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea 

pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. Principalul avantaj al 

metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic şi formarea 

capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, 

elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea 

critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o 

situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor. A gândi critic 

înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri raţionale, a propune opinii 

personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a construi argumente suficiente 

propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor. Principalele metode de 

dezvoltare a gândirii critice sunt: Gândiţi, lucraţi în echipă, comunicaţi; Termeni-cheie iniţiali; 

Ştiu-vreau să ştiu-am învăţat; metoda Sinelg; metoda Mozaic; Cubul; Turul Galeriei; 

Elaborarea unui referat/eseu; Jurnalul în trei părţi; Tehnica predicţiei; Învăţarea în grupuri mici; 

Turneul între echipe; Linia valorilor.  

     Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune 

respectarea unor reguli. Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuşi 

să lucreze în echipă, se impune respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în 

clasă; formularea unor explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât 

aceasta să fie înţeleasă de toată lumea. 

     În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă 

impresia că au succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea 

de expectanţe pozitive faţă de elevi; utilizarea unor strategii de management educaţional 

eficient; stabilirea de obiective clare şi comunicarea acestora elevilor; valorificarea la maxim 

a timpului destinat predării; evaluarea obiectivă. 

     Eficienţa muncii în grup depinde de claritatea explicaţiei pentru sarcinile de lucru. 

Profesorii trebuie să ofere explicaţii cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese 

de către elevi. 

     V. Guţu oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele 

tradiţionale şi cele moderne utilizate în predare. Metodele tradiţionale au următoarele 

caracteristici: 

•pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a 

educaţiei;       •sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut 

ca un obiect al instruirii; 

•sunt predominant comunicative, verbale şi livreşti; 
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•sunt orientate, în principal, spre produsul final; 

•au un caracter formal, sunt rigide şi stimulează competiţia; 

•stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 

•relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. 

     La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 

•acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 

•sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional; 

•sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 

•sunt orientate spre proces; 

•sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la 

elevi; 

•stimulează motivaţia intrinsecă; 

•relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina 

derivă din modul de organizare a lecţiei. 

     Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia 

şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de integrare 

socioprofesională şi educaţie permanentă, să se implice în deciziile educaţionale, să asigure un 

învăţământ de calitate. Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, 

nu numai cea tradiţională psihopedagogică şi metodică, pot asigura esenţial înţelegerea şi 

aplicarea relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi 

rezolvarea altor situaţii din procesul educaţional şcolar. 

     Profesorul nu va putea dezvolta elevul pentru şi prin libertatea raţională şi creativă, 

dacă el însuşi nu o cunoaşte, nu o înţelege, nu are un comportament de om liber. Reconsiderarea 

relaţiei autoritate-libertate, orientarea prioritară spre elev, spre obiectivele formativ-educative 

au generat şi o altă alternativă în sistemul concepţiilor educaţionale- perspectiva umanistă 

asupra educaţiei. Excesul de control dăunează conduitei fireşti, valorile morale trebuie să joace 

un rol mai important, omul trebuie format pentru schimbare, afirmarea sa trebuie să fie liberă 

şi constructivă. 
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PARTENERIATUL   EDUCAŢIONAL – FACTOR ESENŢIAL ÎN 

MANAGEMENTUL ŞCOLAR 

 

Prof. ȋnv. preșcolar Dorin Andreea-Elena 

Școala Gimnazială “Mihai Drăgan“, Bacău 

 
Timpul acestui început de mileniu este pregnant impregnat în ideea libertăţii. Nimic nu 

justifică tinereţea individului între zidurile inospitaliere ale unei colectivităţi artificiale. Fie că 

este vorba despre copii, oameni, norme sau instituţii, nimeni nu are dreptul să se opună unei 

dezvoltări libere. Spiritul timpului acordă tot mai mult credit oricărui context favorabil 

încurajarării şi susţinerii dezvoltării libere fiecărui indvid în parte. 

În contextul unei societăţi care se schimbă, învăţămantul românesc trebuie să-şi asume 

o nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective, 

parteneriatul educaţional trebuie să devină o proprietate a strategiilor orientate către educarea 

tinerilor. Complexitatea şi gradul de dificultate al problemelor cu care şcoala românească se 

confruntă, cât şi impactul educaţiei şcolare asupra întregului sistem social impun soluţionarea 

dificultăţilor, apelând la colaborarea şi cooperarea parteneriat unor categorii sociale cum ar fi: 

şcoala; elevii; familia; organizaţii guvernamentale cu caracter central sau local; organizaţii 

nonguvernamentale; agenţi economici; autorităţile centrale şi locale. 

 Odată cu schimbările ce se petrec în societatea românească apar exigenţele legate de 

orientarea copiilor într-un univers  informaţional dinamic, diversificat şi uneori contradictoriu 

şi necesitatea racordării permanente a şcolii la realitate. Pornind de la aceste exigenţe, asumarea 

şi practicarea efectivă a parteneriatului educaţional trebuie să se bazeze pe un consens axiologic 

al tuturor categoriilor interesate în dezvoltarea educaţiei. Pentru a realiza un parteneriat 

construit pe baza valorilor democratice trebuie să se opereze o schimbare de valori, atitudini şi 

comportamente la nivelul tuturor factorilor sociali implicaţi. Aceste schimbări  fundamentale 

care condiţionează parteneriatul educaţional pot fi realizate prin elaborarea şi derularea efectivă 

a unor proiecte educaţionale în regim de parteneriat. 

 În mod concret, realizarea parteneriatului începe prin constituirea unui grup partenerial, 

care include pe lângă şcoală şi reprezentanţii diferitelor categorii şi instituţii ale comunităţii. 

Coeziunea şi eficienţa grupului sunt condiţionate de asumarea şi promovarea unor valori 

comune la nivelul tuturor: partenerilor implicaţi; asigurarea egalităţii şanselor în educaţie; 

revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare; promovarea dialogului, transparenţei 

şi a comunicării deschise; încurajarea iniţiativei şi a participării; dezvoltarea cooperării şi a 



136 

 

colaborării; structurarea disciplinei şi a responsabilităţii; armonizarea condiţiilor specifice cu 

exigenţele sociale; 

În cadrul parteneriatului educaţional, şcolii îi revine rolul de promotor; catalizator şi 

intermediar, prin reprezentanţii săi. Având trăsături caracteristice ce o deosebeşte de celelalte 

organizaţii care funcţionează în cadrul comunităţii, unitatea şcolară poate transforma 

coordonatele sale specifice în atuuri care să îi permită iniţierea şi/sau dezvoltarea 

parteneriatului educaţional. Pentru a-şi asuma un asemenea rol, şcoala trebuie să admită o serie 

de principii fundamentale; lărgirea caracterului participativ, al managementului şcolar, 

atragerea familiei ca principal partener al şcolii, sensibilizarea tuturor categoriilor care pot avea 

o relativă disponibilitate în raport cu problemele şcolii şi cu suţinerea sa. 

Răspunzând cerinţelor sociale şi comunitare, şcoala trebuie să orienteze întregul său 

demers asupra elevilor, care trebuie să devină centrul de interes al oricărui parteneriat practicat 

în domeniul educaţiei şcolare. Realizarea acestui deziderat presupune: participarea elevilor la 

procesul deciziţional, ameliorarea modalităţilor de informare adresate elevilor, creşterea 

numerică şi calitativă a activităţilor extraşcolare, atragerea elevilor în organizarea unor 

activităţi cu caracter curricular sau extracurricular. 

O educaţie completă, înţeleasă atât în sens afectiv, cât şi instructiv, nu o pot oferi decât 

familia şi şcoala, împreună. Îndeplinirea cu succes a funcţiilor familiei implică respectarea unei 

cerinţe esenţiale şi anume colaborarea permanentă şi nemijlocită cu şcoala, sprijinirea ei în 

îndeplinirea funcţiei educative complexe, participarea părinţilor la activităţile şcolii. 

Colaborarea familiei cu şcoala este o condţie importantă a unirii eforturilor în educarea 

copiilor. Comportarea elevilor în şcoală şi în afara ei nu-i poate lăsa indiferenţi pe profesori şi 

pe părinţi. Problemele tratate de profesori cu părinţii trebuie să reflecte necesităţile stringente 

ale vieţii, ale şcolii, ale instruirii şi educării eficiente a elevilor, la soluţionarea cărora sunt 

angajate, deopotrivă, şcoala şi familia.  Privită în timp, familia a constituit prima şcoală a 

omenirii şi constituie şi azi prima şcoală a copilului. 

Cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de partener constant şi autentic devine o 

prioritate mai ales în contextul actual în care familia însăşi trebuie să se adapteze unor 

schimbări semnificative. În relaţiile dintre şcoală şi părinţi pot să apară disfuncţii generate de: 

lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi cu evoluţia propriilor copii, 

problemele severe cu care se confruntă unele familii, marginalizarea sau automarginalizarea 

unor familii defavorizate, resticţiile care ţin de timpul limitat şi de lacunele informaţionale. De 

aceea, şcoala trebuie să-şi asume ca priorităţi: atragerea şi sensibilizarea familiei; elaborarea şi 

aplicarea sistematică a unor proiecte de parteneriat cu părinţii; comunicarea unor informaţii 
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clare cu privire la şcoală, activităţile şi problemele ei; organizarea unor activităţi extraşcolare 

în regim de parteneriat; crearea unor asociaţii comune care să se unească părinţi ai elevilor, 

cadre didactice;  

În ultimul deceniu, pe fondul schimbărilor sociale parcurse de societatea românească, 

s-a înregistrat o proliferare a organizaţiilor cu caracter nonguvernamental, care şi-au asumat 

roluri specifice, inclusiv în domeniul educaţiei. O parte din aceste organizaţii au derulat 

proiecte şi activităţi care au avut un impact semnificativ fie asupra educaţiei, fie asupra 

comunităţilor în cadrul cărora unităţile de învăţământ îşi desfăşoară activitatea. Alături de 

aceste demersuri generale organizaţiile s-au implicat în proiecte, activităţi adresate implicit 

educaţiei şi unităţii de învăţământ consiliere şi orientare vocaţională; consilierea părinţilor şi 

educaţia familiei; facilitarea obţinerii unor resurse materiale şi financiare la dispoziţia unităţilor 

de învăţământ; sensibilizarea instituţiilor şi categoriilor comunitare în raport cu şcoala şi cu 

educaţia. 

 Pentru încheierea unor parteneriate, în cadrul cărora şcoala să valorifice în mod autentic 

acest potenţial, managementul şcolii trebuie să-şi asume responsabilităţi cu referire la 

pregătirea resurselor umane ale şcolii pentru a acţiona responsabil şi eficient în acest domeniu. 

Managerul modern trebuie să ofere copiilor un mediu de experienţă bogat care să rezoneze cât 

mai mult cu tendinţele interne ale copilului, care-i provoacă dezvoltarea, creşterea, să 

înlesnească  firesc şi simplu  contactele umane, comunicarea socială, colaborarea, ştiind că ele 

sunt condiţiile favorabile exprimării libertăţii persoanei. 

 Centrat pe redistribuire deciziei şi a contactului, managementul educaţional modern  

extinde posibilitatea copiilor de participare la delimitarea şi susţinerea propriului lor destin,  

în condiţiile în care apelează cât mai puţin la constrângere şi cât mai mult la cooperare. 

 În ultimii trei ani, unitatea noastră școlară a derulat activități diverse, bucurând-ne de 

colaborarea fermă cu diverși parteneri. Iată câteva din titlurile  proiectelor  derulate: 
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STRATEGIILE DIDACTICE ȘI ROLUL LOR ÎN EFICIENTIZAREA 

PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

Prof. înv. primar, Dragomir Viena 

Liceul Tehnologic Crâmpoia, Olt 

 

Tranziţia de la o cultură a modernităţii, din perspectiva căreia cadrele didactice „îşi 

exercită mai mult puterea decât autoritatea” la o cultură postmodernă ale cărei valori, principii, 

idei se află încă în plin proces de coagulare, a început deja. O schimbare de optică, de strategii 

şi practici educaţionale devine condiţie a asigurării calităţii în educaţie. 

Aplicată în ştiinţele educaţiei, concepţia constructivistă propune „schimbarea 

paradigmei educaţionale, de la transmiterea de tip behaviorist a cunoaşterii la abordarea 

cunoaşterii într-un proces de comunicare şi cooperare, în care elevul are un rol activ”. 

Centrarea pe cel care învaţă, pe nevoile, pe interesele şi aspiraţiile sale, pe 

subiectivitatea sa, impune o reconsiderare a competenţelor necesare pentru exercitarea 

profesiei didactice, respectiv a standardelor specifice acesteia. 

Strategia didactică reprezintă un concept caracterizat de o pluralitate semantică. Pentru a 

demonstra această afirmaţie, propunem spre analiză un scurt inventar definiţional. Strategia 

didactică este: 

• un ansamblu de acţiuni şi operaţii de predare-învăţare în mod deliberat structurate sau 

programate, orientate în direcţia atingerii, în condiţii de maximă eficacitate a 

obiectivelor prestabilite. 

• ansamblul mijloacelor puse în lucru pentru a atinge scopul fixat începând de 

la organizarea materială şi alegerea suporturilor până la determinarea sarcinii de 

învăţare şi a condiţiilor de realizare. Toate acestea vor depinde de obiectivele propuse 

a fi atinse şi de fazele formării trăite de subiect. 

• o acţiune decompozabilă într-o suită de decizii-operaţii, fiecare decizie 

asigurând trecerea la secvenţa următoare pe baza valorificării informaţiilor dobândite 

în etapa anterioară. În acest sens, strategia devine un model de acţiune, care acceptă 

posibilitatea schimbării tipurilor de operaţii şi succesiunea lor. 
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• un grup de două sau mai multe metode şi procedee integrate într-o 

structură operaţională, angajată la nivelul activităţii de predare-învăţare-evaluare, 

pentru realizarea obiectivelor pedagogice generale, specifice şi concrete ale acesteia, la 

parametri de calitate superioară. 

Strategiile didactice interactive promovează o învăţare activă, implică o colaborare 

susţinută între elevi care, organizaţi în microgrupuri, lucrează împreună pentru realizarea unor 

obiective prestabilite. Cadrul didactic plasează accentul, nu pe rolul de difuzor de mesaje 

informaţionale, ci pe rolurile de organizator, facilitator şi mediator al activităţilor de învăţare. 

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică 

prin intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de 

realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar 

integrează toate aceste componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac 

posibilă atingerea finalităţilor educaţionale. 

Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă „drum 

spre”. Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, elevii, 

în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează 

priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă” (M. Ionescu, 

V.Chiş, p.126).  

Metodele didactice pot fi clasificate în: 

a. tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu manualul, 

exerciţiul; 

b. moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, studiul de 

caz, metode de simulare (jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin descoperire. 

Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate 

cu noile principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă dobândi o 

valoare deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure 

accesul la mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de timp. 

Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie expunerea 

profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost criticată, 

susţinându-se că ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea vine de 

la atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. Cealaltă 

metodă tradiţională, convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai mult participarea elevilor, 
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dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, forma clasică a învăţământului dezvoltă 

puţin gândirea elevilor. 

Ulterior, s-au preconizat diverse moduri de organizare a învăţământului, denumite şcoli 

active, în care accentul cade pe studiul individual efectuat de elevi. Modul nou, activ, de 

organizare a învăţământului se dovedeşte superior, dar solicită mult timp. Odată cu 

descongestionarea programelor şcolare în cadrul reformei învăţământului, se va începe şi 

activizarea predării în şcoala românească. 

Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în 

antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare ii ajuta pe elevi sa-si 

exprime opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la 

propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la 

educaţie. În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă 

pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, 

dobândind dorinţa de angajare şi acţiune. 

Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul 

didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor 

studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive 

de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea 

soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza 

argumentelor. 

Literatura de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între 

metodele tradiționale și cele moderne utilizate în predare. 

Metodele tradiţionale au următoarele caracteristici: 

• pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a 

educaţiei; 

• sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al 

instruirii, așadar comunicarea este unidirecțională; 

• sunt predominant comunicative; 

• sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o reproducere a 

cunoștințelor. 

Prin metodele moderne, se încurajează participarea elevilor, inițiativa și creativitatea. 
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Așadar, din toate cele menționate, rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe 

concepţia şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real 

de educaţie permanentă, să se implice în deciziile educaţionale, să asigure un proces didactic 

de calitate. 

Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai cea 

tradiţională psihopedagogică şi metodică, pot asigura înţelegerea şi aplicarea relaţiei autoritate-

libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor situaţii din procesul 

educaţional şcolar. 
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NE JUCĂM CU FORME GEOMETRICE 

- PROIECT DIDACTIC - 

 

 

Prof. ȋnvǎț. Preșcolar: Florea Valentina Dorina 

Grădiniţa cu P.P. Nr.3 -Bistriţa 

 

 

GRUPA: Mijlocie   

TEMA SĂPTĂMÂNII: Moş Crăciun să-ţi spun ce ştiu! ( evaluare semestrială) 

TEMA ZILEI:Ne jucăm cu forme geometrice 

Forma de realizare: Activitate integrată 

Tipul activităţii: activitate de verificare şi consolidare 

 

Categorii de activităţi:  

ADE:  DOMENIUL ŞTIINŢE: ”Găsește locul potrivit’’  - joc logic 

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV: Dar pentru Moş Crăciun - desen 

ALA(I):Bibliotecă: Poveşti de Crăciun- citire imagini; Artă:Prăjiturele pentru Moş Crăciun- modelaj; 

Ştiinţă: Drumul Moşului la căsuţa copiilor-labirint 

ALA(II): De-a serbarea; Colinde -audiţie 

ADP:*Înt.de dimineaţă: Pe Moș Crǎciun ȋl așteptǎm! 

Tranziţii:Fulgi de nea-cȃntec; Moş Crăciun cu plete dalbe 

 

Obiective generale: 

S1 – Verficarea cunoștințelor matematice privind recunoașterea, denumirea și utilizarea 

formelor geometrice plane ( cerc, pătrat, triunghi). 

S2 – Dezvoltarea atenției voluntare, a spiritului de observație, a gândirii logice; 

S3 - Educarea unor trăsături pozitive față de sine și față de ceilalți, a independenței în 

acțiune, a gustului și a simțului estetic prin utilizarea unor tehnici de lucru specifice 

activităților de desen. 

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili: 

O1 - să identifice corect figurile geometrice învățate (cercul, pătratul și triunghiul); 
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O2 -să descrie piesele geometrice utilizând corect atributele acestora (forma, mărimea, 

culoarea, grosimea ); 

O3 - să  așeze  piesele de aceeaşi formă, mărime, culoare în căsuța potrivită; 

O4 - sǎ deseneze formele geometrice: cerc, patrat,triunghi asociindu-le cu un obiecte 

asemanatore din mediul ambient; 

O5 - să utilizeze tehnici de lucru învățate în vederea realizării temei date ( modelaj; lipire); 

O6 – să mânuiască materialele puse la dispoziţie în mod corect şi organizat, pentru a realiza 

tema propusă; 

O7- să coopereze cu colegii de grupă în realizarea sarcinilor de lucru. 

 

SARCINA DIDACTICĂ: Recunoașterea cu ajutorul simțului tactil și vizual a formelor geometrice 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia,  povestirea,  demonstraţia,  exerciţiul,  

instructajul, jocul, turul galeriei,  

MATERIAL DIDACTIC: panou întâlnirea de dimineaţă; săculeţ cu forme geometrice de lemn; imagini 

cu forme geometrice; plastelină; forme de prăjituri; foi de desen; creioane clorate; figuri geometrice; 

fişă labirint; lipici; cărti de Crăciun; recompense.  

FORME DE ORGANIZARE:  frontal; pe grupe;  individual 

FORME DE EVALUARE:evaluare sumativă 

METODE DE EVALUARE: evaluare orală; observarea curentă 

Resurse temporale: o zi 

 

 

Scenariul zilei 

 

         Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţii: aranjarea mobilierului pe arii de 

stimulare şi pregatirea materialelor didactice corespunzătoare. Copiii sunt invitaţi să se aşeze în cerc 

unde are loc Intălnirea de dimineaţă. Discutiile în cerc cuprind:  

Salutul – „Bună dimineaţa, dragii Moşului! 

Prezența: facem prezenţa în stilul nostru: fiecare copil prezent îşi ia poza de pe măsuţă şi o 

aşează la panou iar pe maşuţă rămân pozele celor care nu sunt prezenţi.  
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Calendarul naturii:Discuţii despre anotimpul, ziua în care suntem: Ce zi este astăzi? Ce zi a fost 

ieri? Cum este vremea? Ce aţi observat în drum spre grădiniţă. Astfel  se completează calendarul 

naturii cu data (ziua) şi aspectele caracteristice zilei  de către  copii. 

Activitate de grup:Se realizeazǎ Jocul degetelor. 

Noutatea zilei: Povestea lasată de Moş Crăciun de la Zȃna cea Bună şi Săculeţul cu surprize. 

” Într-o seară, pe când se întorcea acasă prin Pădurea Fermecată, Zâna cea Bună aude nişte 

plânsete; Zâna se opreşte în loc şi nu ştia de unde se aud plânsetele. Se uită în jur şi descoperăun săculeţ 

din care se auzeau plânsete şi văicăreli: 

–  „Vai, vai, cum vom mai găsi noi căsuţele noastre, s-a făcut noapte şi nici nu ştim unde suntem!”. 

– „Cine sunteţi voi?” întrebă Zâna cea Bună. 

– „Noi suntem nişte piese geometrice şi Zmeul cel Rău ne-a luat din casele noastre, ne-a pus în 

săculeţ, a suflat peste el aşa de tare încât am zburat, am zburat şi acum nu ştim unde am 

ajuns”. 

– „Dar tu cine eşti?” întrebară piesele. 

„Eu sunt Zâna cea Bună şi pentru că vă aflaţi într-o clasă, la grădiniţă, copiii vă vor ajuta să 

ajungeţi la locurile voastre” 

Anunțarea temei: Se va anunţă tema zilei: Ne jucăm cu formele geometrice. Pentru început ne 

vom juca jocul logic ”Găsește locul potrivit’’ pe urmă vom realiza un desen pentru Moş Crăciun  vom 

lucra pe cele trei centre. După încheierea activității la centre, o să repetăm cȃntecele şi poeziile pentru 

serbare. 

Tranziție: Fulgi de nea  

 La activitatea matematică  vom descoperi o lume formată din figuri geometrice și vom juca 

jocul ”Găsește locul potrivit”. Pentru început ne vom folosi de săculețul fermecat care ascunde o 

surpriză (formele geometrice). Cȃte un copil veni  pe rȃnd şi va scoate o piesă  şi va spune care este 

forma, mărimea și culoarea  acesteia) din “Săculeţul fermecat”. Apoi piesa va fi așezată pe covor.Copiii 

își așteaptă rândul și nu au voie să răspundă numai atunci când sunt numiți de educatoare.  

Răspunsurile corecte vor fi recompensate cu aplauze. Dacă un copil nu știe este ajutat de alt copil. 

Jocul de probă este desfășurat de educatoare. 

Desfășurarea jocului- Rând pe rând se vor aşeza piesele după criteriile precizate mai sus. 

Varianta II – Cȃte un copil va alege de pe covor o formă geometrică și o așează la casa ei.  

Copilul va spune unde a pus forma geometrică și de ce. Rȃnd pe rȃnd toate piesele geometrice vor fi 

aşezate la căşută lor. 
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 Complicarea jocului: Copiii vor trebui să închidă ochii. La semnalul meu „bătaia din palme”, îi 

vor deschide. Le voi spune că între timp a venit iar Zmeul şi a stricat locul pieselor. Eu voi aşeza greşit 

2-3 piese iar copiii vor  trebui să sesizeze greşeala şi să o corecteze. 

Ii voi întreba pe copiii ce pot să construiască din piesele rămase pe covor: o căsuţă, un brad, 

etc. Ei vor aşeza piesele rămase şi vor forma o căsuţă, un brad, o cutie de cadouri;. 

După ce ne-am juca aşa frumos îi vom pregăti Moşului un desen în care se vor regăsi desenate 

şi elemente formate din figure geometrice; căsuţa, brăduţul, soarele, etc. Copiii vor executa câteva 

exerciţii, pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii. Le urez spor la lucru. Îi supraveghez şi îi ajut acolo 

unde întâmpină dificultăţi. La final vom realiza o expoziție cu toate lucrǎrile. 

Tranziţie: Moş Crăciun cu plete dalbe. Se prezintă cele trei centre: Bibliotecă: Poveşti de 

Crăciun- citire imagini; Artă: Prăjiturele pentru Moş Crăciun- modelaj; Ştiinţă: Drumul Moşului la 

căsuţa copiilor-labirint. Copiii se aşează la centrul dorit. Educatoarea trece pe la centre şi le explică ce 

anume are fiecare de făcut, urmăreşte cum lucrează copiii, îi ajută sau îi stimulează să găsească 

soluţiile potrivite, să coopereze, să colaboreze între ei. 

 Ne pregăţim pentru a repeta scenariul pregătit pentru Moş Crăciun. 

           Se face evaluarea zilei, precizându-se progresul realizat de fiecare copil în raport cu el însuşi. Se 

stabileşte împreună cu copiii tot ce au învăţat pe parcursul zilei: au ajutat formele geometrice sǎ 

ajungǎ la cǎsuța lor; au realizat desene pentru Moș Crǎciun. 

In ȋncheierea activitǎții copiii vor primi recompense și se vor duce la masa de prȃnz. 

 

 

Bibliografie:  
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ACTIVITATE OUTDOOR ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 

 

Prof. înv. preșcolar: Fenichiu Dorina 

Grădinița „Floare albastră” 

București sector 4 

 

„Ce aud – uit, Ce văd – îmi amintesc, Ce fac – înțeleg” (proverb chinezesc) 

 

GRUPA: MARE  

CATEGORIA DE ACTIVITATE: activităţi de tip outdoor;  

FORMA DE REALIZARE: activităţi pe ateliere ;  

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Parcul din curtea grădiniţei”  

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe 

SCOPUL: 

• Stimularea interesului copiilor pentru petrecerea timpului liber în natură; 

• Aplicarea unor cunoştinţe dobândite anterior , în situaţii noi , într-o atmosferă de 

recreere şi destindere pentru copii; 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

• să planteze flori, respectând toţi paşii necesari ; 

• să aplice cunoştinţele matematice legate de formare de multimi, numeraţie şi figuri 

geometrice; 

• să realizeze un mic lac artificial , folosească cunostinţele legate de mediul marin; 

• să acopere cu culoare o suprafaţă data; 

• să realizeze frigărui cu fructe, alternând bucăţile de fructe în funcţie de culoare;  

• să parcurgă un traseu aplicativ , executând corect deprinderile motrice de bază 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

Cele şase ateliere de lucru au fost gândite şi amenajate astfel încât să acopere o paletă 

cât mai mare de activităţi cu diferite grupe de copii: 

Atelier 1. ALA: „Plantăm flori în jardiniere” ( Ştiinţă / Joc de rol) 
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Atelier 2. DŞ: „Rondurile de flori” (Activitate matematică) 

Atelier 3. DŞ: „Lacul din parc” ( Cunoaşterea mediului ) 

Atelier 4. DEC: „Căsuţa păsărelelor” (Pictură) 

Atelier 5. DOS: „Toneta cu bunătăţi” (Activitate practic-gospodărească) 

Atelier 6. DPM: „Să ne căutăm recompensele” (Educaţie fizică) 

Atelier 1. ALA: „Plantam flori în jardiniere” (Ştiinţă / Joc de rol) Copiii vor planta 

flori în jardiniere, respectând etapele învăţate în activităţile anterioare. Acestea vor fi aşezate 

la geamurile claselor de la parterul gradiniţei. 

Atelier 2. DŞ: „Rondurile de flori” (Activitate matematică) În acest atelier există trei 

ronduri de flori plantate (între 8-10 flori) . Copiii vor trebui să ude florile, umplând tot atâtea 

pahare cu apă câte flori sunt în rondul repartizat lor; 

vor forma apoi , cu pietricele colorate , rondure mai mici de 2,3 sau 4 flori. 

În final vor realiza o bordură în jurul florilor în forma de triunghi , patrat sau cerc. 

Atelier 3. DŞ: „Lacul din parc” ( Cunoaşterea mediului) Lacul va fi amenajat de copii 

tinând cont de cunoştinţele însuşite în activităţile de observare. Vor pune pe fundul lacului 

pietriş, vor aşeza plante si apoi vor umple cu apa lacul. Pe marginea acestuia se va pune o 

bordură din pietre. 

 

 



148 

 

Atelier 4. DEC: „Căsuţa păsărelelor” (Pictură) Din sticle de plastic s-au realizat niste 

căsuţe pentru păsărele , care după ce vor fi vopsite , le vor înlocui pe cele vechi.  

Atelier 5. DOS: „Toneta cu bunătăţi” (Activitate practic-gospodărească) La acest 

atelier , copiii vor aseza pe beţişoare de frigărui , altermându-le, bucăti de fructe . În finalul 

activităţii ele vor fi distribuite tututor copiilor. 

Atelier 6. DPM: „Să ne căutăm recompensele” (Educaţie fizică) Grupa va fi împărţită 

în două echipe, care vor parcurge un traseu aplicativ . La capătul acestui traseu, copiii vor trebui 

să spargă baloanele găsite, pentru că unul dintre ele conţine indiciul care-i duce la trăistuţa cu 

recompense. Ea va mai conţine şi bărcuţele confecţionate de ei în săptămâna cu tema „Mijloace 

de transport”. Ele vor fi „lansate” pe lacul realizat de colegii lor. NOI AM REPETAT, AM 

MUNCIT, NE-AM JUCAT ȘI… NE-AM SIMȚIT EXCELENT ! 
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METODE INOVATIVE DE PREDARE ÎNVĂŢARE EVALUARE, 

APLICATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU PROGRES ŞI 

PERFORMANŢĂ ÎN EDUCAŢIE 

 

Prof.înv.preșcolar Florea Alexandra-Auora  

Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Deva 

 

„Nu toţi educatorii pot să ajungă la calitatea de cercetător în sensul ştiinţific al termenului, 

dar o activitate de căutare a noi soluţii pentru activitatea curentă realizează orice dascăl care 

se respectă.” -        

                                                                                                          Rodica Mariana Niculescu 

 

Modernizarea procesului de învăţământ din grădiniţă implică mai multe componente: 

proiectarea didactică, tehnici şi instrumente de cunoaştere şi evaluare a copiilor, parteneriate 

educaţionale, activităţi extracurriculare, o metodologie didactică activă. 

 

Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar aduce noi accente care pun în valoare 

dezvoltarea globală a personalităţii copilului. Un accent deosebit este acela al diversificării 

strategiilor de predare – învăţare – evaluare, caracterizat prin folosirea de metode activ-

participative, prin asigurarea de valenţe formative ale jocului, ca activitate de bază a copilului, 

precum şi printr-o evaluare a fiecărui copil în raport cu el însuşi. 

 

Pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ din grădiniţă, urmărim perfecţionarea 

metodelor tradiţionale, dar şi introducerea unor metode şi procedee educative. Metodele 

implică mult tact pedagogic din partea educatoarelor deoarece stilul didactic trebuie să-l adopte 

în funcţie de personalitatea copiilor. Regândirea educaţiei formale duce la schimbarea relaţiei 

cu copii promovând un dialog reciproc, constructiv. Proiectarea unui demers didactic, diferit 

de cel tradiţional dă posibilitatea fiecărei educatoare să-şi valorifice propria experienţă prin 

utilizarea unor metode moderne într-o abordare interdisciplinară. 
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Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calităţi şi 

disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 

mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa 

de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. 

 

Învăţământul preşcolar are un anumit specific, dacă ne gândim la vârsta celor ce-l urmează, 

ceea ce nu exclude utilizarea metodelor active-interactive. Felul în care educatoarea solicită 

întrebări, felul în care organizează activitatea de formare şi informare a copilului, prin accentul 

pe care-l pune pe dezvoltarea proceselor cognitive-aplicative, influenţează comportamentul 

activ şi creativ al copilului. Jocul de rol, experimentul, observaţia, jocul interactiv, portofoliul, 

metoda proiectului, sunt câteva din metodele interactive ce se pot utiliza cu succes în grădiniţă 

. Jocul de rol, Experimentul, Observaţia, Jocul interactiv, Lotus, Portofoliul, Metoda 

proiectului, Mozaic, Ciorchinele, Metoda pălăriilor gânditoare, Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, 

Cubul, Brainstorming, Metoda bulgărului de zăpadă, Metoda R.A.I .“Răspunde-Aruncă-

Interoghează” sunt câteva din metodele interactive ce se pot utiliza cu succes în grădiniţă. 

 

Programa activităţii instructiv-educative lasă libertatea de a organiza cât mai creativ şi 

personalizat actul didactic. Fiecare cadru didactic îşi poate alege propriul demers, personalizat, 

modern, care să fie compatibil cu stilul didactic, cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor. 

 

Derivat etimologic din grecescul „methodos (odos-cale, drum, metha-spre), cuvântul metodă 

semnifică drumul, calea de urmat pentru atingerea unui scop, modul de căutare, de descoperire 

a adevărului sau „ drum care conduce la cunoaşterea  realităţii şi la transformarea acesteia pe 

baza cunoaşterii”,calea folosita de educatoare în a-i sprijini pe copii să descopere viaţa, natura, 

lucrurile, ştiinţa. Ioan Cerghit consideră că metoda este „o cale eficientă de organizare şi 

conducere a învăţării”. Calea de învăţare pe care o parcurg copiii este determinată de metoda 

folosită. Această “cale” devine cel mai spectaculos exerciţiu de interactiune dintre minţile lor, 

care ne bucura cand observăm progrese de la o perioadă la alta. 

 

Efortul copiilor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, 

de abordare a altor demersuri intelectuale, interdisciplinare, inovatoare decât cele clasice. Prin 

corelaţiile elaborate interactiv  copiii îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii, 

elaborează sinteze în activităţi de grup, intergrup, individual ,în perechi. 
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Metodele activ-participative solicită efortul personal de gândire, imaginaţie, memorie şi voinţă, 

dar şi valorifică maximal potenţialul de cunoaştere, acţiune şi trăire al copilului. Efectele 

formativ – educative ale învăţării sunt în raport direct proportional cu nivelul de angajare şi 

participare individuală şi colectivă. În opoziţie cu metodologia tradiţională, pentru care elevul 

rămâne mai mult un auditoriu sau un simplu spectator, gata sa recepteze pasiv ceea ce i se 

transmite ori i se demonstrează, metodele active au tendinţa să facă din acesta un actor, un 

participant activ în procesul învăţării, pregătit să-şi însuşească cunoştinţele pe calea activităţii 

proprii, a unei angajări optime a gândirii, a mobilizării tuturor funcţiilor intelectuale şi 

energiilor emoţional – motivaţionale în raport cu sarcina de învăţare dată.  

 Ce fac copiii? 

Copiii studiază individual situaţia prezentată, îşi împărtăşesc ideile, se ajută unii pe alţii să 

înţeleagă şi să găsească soluţii. Astfel, copiii trebuie să fie capabili: 

• să asigure conducerea grupului; 

• să coordoneze comunicarea; 

• să stabilească un climat de încredere; 

• să poată lua decizii; 

• să medieze conflictele; 

• să fie motivaţi să acţioneze conform cerinţelor educatoarei. 

 

 Ce face educatoarea?  

• Asigură ambianţa propice muncii în echipă, aranjând mobilierul din clasă în mod 

corespunzător. 

• Stabileşte  regulile de lucru(se vorbeşte pe rând, nu se „atacă”persoana, ci opinia sa, copiii 

se consultă între ei, nu se monopolizează discuţia, nu rezolvă unul singur sarcina, se 

lucrează cu culori diferite etc.) 

• Explică foarte clar obiectivele activităţii, specifică timpul pe care îl au copiii la dispoziţie. 

 

 Avantajele interacţiunii: 

• Lasă mai multă libertate de exprimare şi acţiune atât pentru copil, cât şi pentru educatoare; 

• Stimulează efortul şi productivitatea individului; 

• Subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în 

moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului 

individual; 
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• Dezvoltă capacităţile copiilor de a lucra împreună – componentă importantă pentru viaţă şi 

pentru activitatea lor profesională viitoare. 

• Dezvoltă inteligenţele multiple, 

• Stimulează şi dezvoltă  capacităţi cognitive complexe; 

• Munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult mai uşor de 

realizat; 

• Timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului 

în grup decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu; 

• Cu o dirijare adecvată, învăţarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică priceperile, 

capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor; 

• Se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii; 

• Grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a membrilor ce duce 

la dispariţia fricii de eşec şi curajul de a-şi asuma riscul; 

• Asigură un demers interactiv al actului de predare–învăţare–evaluare, adaptat nevoilor de 

individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare copil, valorificând şi stimulând 

potenţialul creativ şi originalitatea acestuia; 

 

Utilizarea metodelor active şi interactive în grădiniţă solicită o anumită adaptare. Dacă până 

acum educatoarea conducea activitatea în stil tradiţional, acum aplicând metode moderne 

interactive de grup, rolul educatoarei se schimbă. Ea devine coechipier, îi orientează pe copii 

să-şi caute informaţiile de care are nevoie, îi învaţă să dialogheze cu colegii, să aibă iniţiativă 

şi rapiditate în gândire şi acţiune, le stârneşte interesul pentru competiţii şi în ultimul rând 

îi  consiliază. 

 

Metodele implică mult tact din partea educatoarelor , deoarece trebuie să-şi adapteze stilul 

didactic în funcţie de tipul de copil: timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerăbdător, pentru 

fiecare găsind gestul, mimica, interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reţinerea, 

aprecierea, entuziasmul în concordanţă cu situaţia existentă. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

 Ganea Georgeta Elisabeta, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.3, Bistriţa 

 

 

Grupa: mare  

Tema anuală de studiu: „Cum este ,a fost și va fi aici pe pământ?” 

Tema proiectului tematic: „Cri,cri,toamnă gri!” 

Tema săptămânii: „Cum se pregătesc viețuitoarele pentru iernat?” 

Tema zilei: „În pădure poposim,animale întâlnim!”  

Mijlocul de realizare: Activitate integrată   ÎD +DLC+ALA1+DEC+ALA2 

  Activități de dezvoltare personală 

ÎD :„Eu sunt ...(Martinel)”,salutul, prezenţa, calendarul naturii, activitatea de grup. 

Rutine : primirea copiilor, micul dejun; 

Tranziții : Poezie „Poc,poc,poc” „Mișcăm degețelele” „Batem tare palmele” 

 Activități pe domenii experențiale 

DLC: „Lumea lui Martinel”-joc didactic;  DOS:  „Pădurea și locuitorii ei”-machetă 

 Jocuri și activități liber alese 

ALA1: Construcții: „ Bârlogul ursului” - asamblare 

             Bibliotecă: „ Cartea mea cu animale sălbatice” 

             Artă: „ Copacii din pădure” 

             Nisip și apă: „ Urme de animale” 

ALA2:  „Urmărește ursul ”-  joc distractiv;   „ Ursul și iepurele” – joc de atenţie 

 Obiective generale: 

• Îmbogățirea cunoștințelor și reprezentărilor referitoare la animalele sălbatice din țara 

noastră; 

• Dezvoltarea capacității copiilor de a stabili diverse legături între cunoștințele dobândite 

anterior și cele nou transmise; 

• Educarea atitudinii grijuli față de natură și viețuitoarele acesteia; 

             Obiective operaționale:  

O1 -să răspundă întrebărilor adresate de către propunătoare pe baza lecturii „Ursul păcălit de 

vulpe” de Ion Creangă; 

O2-să utilizeze corect materialul de lucru în funcție de centrul pe care l-au ales; 
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O3-să decupeze după contur copacii din pădure desenați anterior; 

O4-să descrie animalul de pe jetonul extras din săculeț; 

O5-să alcătuiască o propoziție referitoare la imaginea din carte; 

O6-să despartă în silabe cuvântul de pe cub; 

O7-să coopereze cu colegii de grup pentru îndeplinirea sarcinii date ; 

O8-să analizeze critic și autocritic lucrările realizate în funcție de criteriile stabilite anterior 

acuratețe și originalitate; 

O9-să utilizeze tehnici de lucru însușite anterior în vederea realizării machetei; 

O10-să-și cultive sentimentul de dragoste pentru animale sălbatice în general și pentru cei 

lipsiți de apărare ,de sprijin în mod real;  

 Strategii didactice: 

Metode, procedee și tehnici de învățământ: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, 

mâna oarbă, cubul; 

Mijloace de învățământ: pernuțe, calendarul naturii, animale sălbatice de jucărie, text lectură, 

imagini cu ursul păcălit de vulpe, lego,  hârtie albă, hârtie cartonată cu desenul unui copac pe 

ea, creioane colorate, nisip, forme pentru nisip, foarfecă, lipici, poliester, hârtie glasată 

colorată, ,hârtie creponată colorată, mohair, bețișoare lemn, jetoane animale, săculeț, carte cu 

imagini animale, sălbatice, cubul animalelor, flipchart, marker, scrisoare, ursuleț Martinel; 

Forme de organizare : frontal, individual, pe grupe; 

 Sistem de evaluare 

Forme de evaluare: continuă; 

Metode de evaluare : aprecieri verbale, autoevaluare,turul galeriei; 

 Scenariul zilei 

  Întâlnirea de dimineață: după ce copiii s-au întors de la masă se așează pe pernuțe în 

semicerc. 

 1.Salutul: Astăzi vreau să ne imaginăm că suntem un animăluț din pădure ,de aceea eu 

l-am adus pe prietenul meu Martinel care vrea să vă vorbească „Bună dimineața,prieteni!Eu 

sunt Martinel. Voi ce animăluț din pădure sunteți?  

 Le spun copiilor că astăzi Martinel va lua parte la activirățile noastre. 

 2.Prezența: numesc un copil care dorește să iasă să facă prezența întorcând poza 

colegului care lipsește. 

 3.Calendarul naturii: Vreți să-i arătăm lui Martinel cum completăm calendarul naturii? 
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 În timp ce adresez câteva întrebări prin care stabilesc ziua, luna, anul, anotimpul, 

vremea, rog câțiva copii să iasă să completeze cu săgeata calendarul naturii. Înviorare : „Dacă 

vreau să fiu voinic”. 

 4. Împărtășirea cu ceilalți 

A fost vreodată cineva la grădina zoologică? Ați văzut vreodată un urs în realitate ? Dar un lup 

sau o veveriță? La televizor ați văzut? Numesc câțiva copii care să relateze experiențe pe baza 

temei. Am o surpriză pentru voi . 

 5 . Activitate de grup  

Lectură „Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creangă. Cum se numește povestea?  

Regulile jocului: varianta 1 „Mâna oarbă”; varianta 2„Cartea fermecată o imagine arată”; 

varianta 3„Cubul animalelor”; Complicarea jocului: „Reprezintă grafic” 

 6. Noutatea zilei  

 Pentru că afară este frig și nu putem merge în pădure ,astăzi vom realiza propria pădure 

cu animalele ei . Întreaga zi va trebui să-i ajutămpe Martinel și pe prietenii lui să se simtă ca 

acasă. Pentru a-i face fericiți pe Martinel îi vom construi un bârlog ,vom realiza cărticele cu 

prietenii lui și vom face alți prieteni animale din nisip și apă . 

  DLC: Varianta 1 „Mâna oarbă” : am la dispozișie un săculeț cu jetoane cu animale. 

 Le explic copiilor regulile jocului .Cu ajutorul lui Martinel aleg un copil care să execute 

jocul de probă .Un copil va extrage un jeton din săculeț ,îl va privi, va recunoaște animalul, îl 

va descrie. Le spun celorlalți copii să ghicească animalul .Cine va ghici ,va spune ce mai știe 

despre acel animal.   

 Desfășurarea propriu-zisă: Martinel va alege pe rând mai mulți copii care să extragă 

jetoane ,să le privească ,să le descrie apoi alți copii vor ghici ce animal este și vor spune tot ce 

știu despre el.   

 Varianta 2 „Cartea fermecată/O imagine arată”  

Am la dispoziție o carte cu imagini cu pădure și animăluțe.  Le explic copiilor regulile jocului. 

Martinel alege un copil pentru realizarea jocului de probă . Un copil va primi cartea ,o va da 

de la stânga spre dreapta spunând Carte fermecată/O imagine arată,le spun copiilor să rostească 

continuu aceste cuvinte. Copilul va spune stop când dorește și-i va cere colegului la care s-a 

oprit cartea să alcătuiască o propoziție referitoare la o imagine din carte .  

 Varianta 3 „Cubul animalelor”: Am la dispoziție un cub cu imagini cu animale sălbatice 

pe fiecare parte. Le prezint copiilor cubul cu imagini pe fiecare parte a lui.Le explic cum se 

joacă . Martinel alege un copil pentru realizarea jocului de probă . Un copil va ieși în față,va 

rostogoli cubul și va despărți în silabe cuvântul care denumește animalul din imaginea de pe 
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cub cu fața în sus. Complicarea jocului „Reprezintă grafic”. Am la dispozișie un marker 

,flipchart pe care sunt desenate animale sălbatice.  Le explic copiilor ce trebuie să facă . 

Martinel va alege câțiva copii care să-și aleagă un animal desenat și să traseze atâtea liniuțe 

sub desen, câte silabe are . Copiii sunt aplaudați.  

DOS „Pădurea și locuitorii ei” 

 Se vor prezenta materialele necesare  realizării activității. 

 Copiii vor fi grupați pe trei grupe .Grupa 1 va avea planșa model cu veverița și 

căprioara, fişe de lucru,creioane colorate,mohair,foarfece,bețișoare din lemn.  Le explic sarcina 

.Trebuie să taie bucăți mici de mohair pentru a realiza blana animalelor,se colorează conturul 

animalelor,se decupează animalul,se face cu lipici ,apoi se lipește blănița,apoi o asamblăm pe 

machetă. 

 Grupa 2 va avea planșă model cu vulpea și căprioara,fișe de lucru,creioane 

colorate,mohair,foarfece ,lipici,bețișoare din lemn. Prima dată se va colora conturul 

animalelor,apoi se decupează animalul,se face cu lipici și se lipește blănița,se lipește bețișorul 

din lemn și se asamblează pe machetă. 

 Grupa 3 va avea planșă model cu arici și urs, fișă de lucru, foarfecă, lipici, creioane 

colorate,mohair pentru realizarea blăniței ursului,bețișoare din lemn. 

Se va decupa ariciul si frunza . Indoim ariciul și-l lipim pe frunză ,apoi lipim bețișorul din lemn 

și-l asamblăm pe machetă. Se va colora apoi ursul, se va decupa , se taie bucăți mici de mohair 

pentru blana ursului,apoi trebuie lipite pe urs ,se lipește și bețișorul și se pune pe machetă. 

 După ce a fost realizată macheta ,se face trenulețul împreună cu copiii și îi așezăm în fața 

machetei pentru analiza machetei . Care este animalul vostru preferat de pe machetă? 

 ALA1:  Copiii sunt adunați in semicerc în fața centrelor de interes .  

  Pe rând eu și Martinel prezentăm materialele de la fiecare centru și le explicăm ce 

trebuie să facă . La Construcții vor trebui să-i realizeze un bârlog lui Martinel din lego . La 

Bibliotecă vor avea de unit liniuțele de pe copertă pentru a realiza animalele de pe copertă,să 

indoaie pagina ,apoi vor avea o coală albă pe care să deseneze două animale sălbatice la 

alegere.Vor introduce foaia cu animale inăuntru celei cu coperta. Voi trece pe la fiecare să  

capsez cele doua foi pe mijloc pentru a nu se desprinde . La Artă vor avea foi cartonate cu 

copaci pe ele .Fiecare copil va trebui să deseneze pe ambele părți cu maro și verde copacii și 

apoi să-i decupeze,apoi să lipească o scobitoare pe o parte. La Nisip și apă copiii vor avea 

forme cu care să realizeze urme de animale .Voi lăsa copiii să-și aleagă centrul dorit ,insă la  

Nisip și apă îi voi roti în funcție de finalizarea sarcinilor pentru a-i lăsa pe mai mulți să se 

bucure de acest centru . La finalul activității voi lua copiii de mănuță și-i rog să-i prezinte lui 
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Martinel lucrarea proprie și să spună dacă îi place cum a lucrat sau care e lucrarea cea mai 

frumoasă .Martinel îi va lăuda pentru modul în care au lucrat și le va mulțumi pentru că l-au 

ajutat .Acum Martinel și prietenii lui se pot întoarce acasă. 

Tranziție „Mișcăm degețelele” 

 Bibliografie: 

1. Breben Silviu: „Metode interactive de grup”- Ghid metodic, Ed.Arves, Craiova, 2006 
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SOLUȚII CLASICE 

LA PROBLEMELE EDUCAȚIEI (POST-)MODERNE 

 

Prof.  RADU GONCIAR  

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” – Botoșani 

 

O superstiție larg răspândită în zilele noastre este cea a progresului plenar și perpetuu. 

Contrar biblicului Qohelet, care credea că nu e nimic nou sub soare (Ecclesiastul I, 9), armate 

întregi de predicatori și influenceri ai prejudecății progresiste ne spun că, dimpotrivă, totul e 

noutate, iar ce-a existat în cultura și civilizația omenirii până acum e fie greșit, fie o palidă 

anticipare a ceea ce secolul nostru hipertehnologizat a izbutit să scoată la iveală. 

O ilustrare a acestei campanii este conceptul de învățare „centrată pe elev”, cu care 

pedagogia post-modernă i-a dat lovitura de grație educației clasice. Fără a-l contesta vehement, 

universitarul sud-african Sioux McKenna11 găsește totuși două cusururi acestui concept: (i) 

cunoașterea, ca efect al procesului educativ, pierde baza de norme și valori care îi stă la bază 

și (ii) elevul este privit mai degrabă autonom și mai puțin ca membru al unei comunități. 

  Poate că aceste mici defecte ar putea fi înlăturate dacă accentul s-ar muta de pe nevoile 

elevului, greu de cuantificat, pe relația dintre elev și profesor. Istoria milenară a educației este, 

de fapt, istoria acestei relații. Nu o vom invoca aici, ci doar vom spicui din această istorie câteva 

exemple de (mai mult sau mai puțin) bune practici.  

 

§1. Edubba – dispute în familie în Mesopotamia antică  

Cuvântul sumerian pentru „școală” era edubba – un compus aglutinant care înseamnă 

„casa tăblițelor”12. Casa presupunea și o familie: astfel, profesorul era numit „tatăl de la școală”. 

La fel ca în sistemul nostru universitar, el era ajutat de câțiva asistenți cărora li se spunea „frate 

mai mare” (šešgal). Cât despre elev, el era socotit „fiul școlii”13.  

Probabil că dezbaterea, într-o formă incipientă, a apărut tot la sumerieni. Ne-au rămas 

fragmentar douăsprezece texte sub forma unor „dispute”: între vară și iarnă, între pasăre și 

pește etc.14 Ca argumente că dezbaterea ar fi putut fi o metodă didactică în edubba ar fi (i) 

textul intitulat „Disputa dintre Enkita și Enkihegal”, un dialog în contradictoriu între doi scribi, 

tratat de către supervizorul școlii într-un mod opus celui rabinic, i.e. conchizând că niciunul 

 
11 Sioux McKENNA, The Dangers of Student-Centered Learning – A Caution about Blind Spots in the Scholarship 

of Teaching and Learning, 

https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1391&context=ij-sotl. 

12 John HALLORAH, Sumerian Lexicon, http://www.sumerian.org/sumerian.pdf, p. 86.  

13 Samuel Noah KRAMER, The Sumerians, 

https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/sumerians.pdf, p. 232. 

14 Gwendolyn LEICK, Dicționar de mitologie a Orientului apropiat antic, traducere Mirella Acsinte, Editura 

Artemis, București, 2005, pp. 67, 116-117. 

https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1391&context=ij-sotl
http://www.sumerian.org/sumerian.pdf
https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.edu/files/uploads/shared/docs/sumerians.pdf
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dintre ei nu are dreptate15 și (ii) faptul că, deși nu ne este cunoscută programa școlară, e de 

neconceput ca aceste texte să nu fi fost studiate în ciclul superior al școlii. 

 

§2. Ma’at și învățarea pe tot parcursul vieții  

În Egipt, scopul educației era ma’at, termen ce definește deopotrivă adevărul și 

dreptatea, privite ca fiind coalescente într-un ideal etic suprem16. Dobândirea acestui ideal 

exceda cadrul școlii, era un proiect de lifelong learning, întrucât „nu se poate ajunge la hotarele 

științei și nu există învățat care să fi dobândit întreaga învățătură” (Învățăturile lui Ptahhotep, 

55-56). 

Învățăturile lui Ptahhotep, „utilizate pe scară largă în școli”17, sunt un îndemn la 

autoeducare continuă pentru dobândirea ma’at. „A învăța să înveți”, iată cea mai bună cale 

către ma’at, cale care presupune smerenia și pe parcursul căreia pot deveni ghizi de încredere 

și alți pelerini mai puțin elevați: „Nu te făli cu știința ta (...), ci cere și de la un neștiutor de carte 

și de la un învățat (...). O cugetare bună e mai ascunsă decât piatra (de smarald) verde. Ea se 

poate afla și la femeile roabe ce învârtesc piatra de moară” (Învățăturile lui Ptahhotep, 52-

59)18. 

 

§3. Άλήθεια, un copil cu mai multe moașe și cu felurite înfățișări 

În Grecia antică, un ideal similar lui ma’at, καλοκαγαθία – adică „frumosul și binele”, 

este urmărit prin mijlocirea opiniei (δόξα). Filosoful presocratic Xenofanes constata sceptic că 

„doar zeul cunoaște adevărul (ἀλήθεια), tuturor le este dată părerea”19. Ceva mai optimist, 

elevul său Parmenide – pentru care „a gândi și a ființa e totuna”20 – afirmă cu privire la filosofie 

că „este de două feluri: una după adevăr (κατά ἀλήθειαν), alta după părere (κατά δόξαν)”, 

criteriul adevărului fiind rațiunea (λόγος).21    

Exemplul celor doi este grăitor pentru felul în care maestrul va „moși”, prin cunoscuta 

metodă socratică (maieutica), pe discipolii săi. Demersul binecunoscut îl face pe elev să 

 
15 Samuel Noah KRAMER, op. cit., p. 222 sq. 

16 Conform Cărții morților, în fața zeiței Ma’at, în numele celui răposat se făcea o „spovedanie negativă” sau o 

„declarație de inocență”. Cel răposat mărturisea că n-a încălcat legile ma’at, legile adevărului și ale dreptății. 

Aflăm astfel că ma’at presupunea și evlavie („Dispreț pentru zei nu am nutrit”, „Pomeni din temple n-am furat” 

etc), și milă („Pe nevoiași nu i-am lipsit de bunul lor”, „Pe nimeni să moară de foame n-am lăsat”, „Suferință 

oamenilor nu am pricinuit” etc),  și sinceritate („N-am viclenit, la măriri să ajung”), și cinste („N-am trișat 

greutățile cântarelor”). A se vedea Cartea egipteană a morților, trad. Maria Genescu, Editura Sophia, Arad, 1993, 

pp.  164-169.  

17 Guy RACHET, Dicționar de civilizație egipteană, trad. Cristina Muică, Editura Univers Enciclopedic, București, 

1997, p. 254. 

18 În Gândirea egipteană antică în texte, trad. Constantin Daniel, Editura Științifică, București, 1974, p. 43.  

19 Presocraticii. Fragmentele eleaților, ediție bilingvă, traducere D. M. Pippidi, Editura Teora, 1998, p. 25. 

20...τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι - Ibidem, p. 121. 

21 Ibidem, p. 79. 
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descopere, asistat de maestrul său, adevărul – ceea ce însă nu-l depersonalizează pe ucenic, 

care nu va deveni o copie a maestrului. Studiind „concatenarea” Socrate-Platon-Aristotel, N. 

Bouloussa atribuie celor trei etichetele de pionier (Socrate, părintele gândirii critice), promotor 

(Platon, elevul lui Socrate, care „a relativizat gândirea critică”) și, respectiv, rebel (Aristotel, 

elevul lui Platon, care a expulzat mistica platoniciană din filosofia sa, făcând loc „logicii și 

gândirii analitice”).22 Chiar dacă etichetele acestea sunt discutabile și simplificatoare, ele rămân 

de interes într-o posibilă tratare diferențiată a elevilor.  

 

§4. Multum in parvo 

Αntichitatea romană vine cu discipline multiple (litere, limba greacă, drept, retorică, 

filosofie etc.) și mai ales cu sentințe extrem de motivante. Dacă binecunoscutul dicton mens 

sana in corpore sano este doar enunțat în latină și în traduceri, fiind gândit numai în greaca 

veche, altele sunt potrivite pentru mințile tuturor: 

• Non scholae, sed vitae discimus – Nu învățăm pentru școală, ci pentru viață. 

• Verba docent, exempla trahunt – Cuvintele te învață, exemplele te călăuzesc. 

• Quod nocet, saepe docet – Ceea ce te doare, te și învață adesea. 

• Usus magister est optimus – Experiența e cel mai bun învățător. 

• Repetitio est mater studiorum – Repetiția e mama învățăturii. 

• Docendo discimus – Învățându-i pe alții, învățăm noi înșine. 

 

§5. Școlile hinduse - sau despre încredere 

În Hinduism, educația se bazează pe încrederea totală în învățător, considerat un 

depozitar al înțelepciunii: „Am auzit de la cei asemeni mie că numai știința aflată de la învățător 

duce la desăvârșire” (Chāndogya Upaniṣad IV, 9, 3)23. Elevul hindus trebuie să aibă o atitudine 

smerită și ascultătoare față de profesor și să-l viziteze în fiecare zi (în caz că stă în aceeași 

localitate); în schimb, educatorul „iubindu-și elevul ca pe propriul copil și grijuliu față de el, îl 

va învăța știința sacră, fără a-i ascunde ceva din Lege. Nu-l va folosi în scop propriu, în 

detrimentul studiilor, decât în caz de suferință. Elevul care, frecventând un al doilea profesor, 

îl va acuza pe primul de ignoranță, nu va mai rămâne elev. Profesorul care va neglija instruirea 

nu va mai fi profesor” (Apasthamba Dharma-Sutra I, 2, 8)24.  

În India antică, erau două categorii de învățători: acharya – cel care săvârșea ritualul 

(upanayana) intrării elevului într-o școală hindusă și îi preda principiile teoretice ale Vedelor 

și Upanișadelor – și upadhyaya – cel care se îngrijea de aplicarea acestor cunoștințe în viața 

cotidiană a elevului25. Cinstea acordată celor doi variază de la text la text: uneori se spune că 

 
22 Nicolas BOULOUSSA,  https://faircompanies.com/articles/masterdisciple-movie-saga-spa-

socratesplatoaristotle/. 

23 Cele mai vechi Upanişade, 1: Bŗhadāraņyaka-Upanişad. Chāndogya-Upanişad, traducere Radu Bercea, 

Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1993, p. 175. 

24 https://www.sacred-texts.com/hin/sbe02/sbe0211.htm. 

25 Anantbodh CHAITANYA, Ancient Hindu Based Education System, 

https://www.academia.edu/6775974/Ancient_Hindu_Based_Education_System. 

https://faircompanies.com/articles/masterdisciple-movie-saga-spa-socratesplatoaristotle/
https://faircompanies.com/articles/masterdisciple-movie-saga-spa-socratesplatoaristotle/
https://www.sacred-texts.com/hin/sbe02/sbe0211.htm
https://www.academia.edu/6775974/Ancient_Hindu_Based_Education_System
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acharya, ca părinte spiritual, e mai de preț decât tatăl trupesc; alteori, că acharya e de zece ori 

mai de preț decât upadhyaya, tatăl face cât o sută de acharya, iar mama e superioară înmiit 

tatălui; iar alteori, mama, tatăl și acharya figurează ca o triadă sfântă.26  

 

§6. Hakuin - sau despre îndoială 

Migrarea către est a Budismului a adus o nouă perspectivă asupra relației maestru-

discipol. În școala Rinzai a Budismului zen, discipolul este solicitat să intervină în chip creativ 

prin găsirea răspunsului la o întrebare fără răspuns – koan. Ne vom limita la un singur exemplu, 

al lui Hakuin Ekaku, cel ce a formulat celebrul koan: „Cum sună atunci când aplauzi cu o 

singură palmă?” 

Hakuin introduce în relația dintre învățător și ucenic un element insolit: îndoiala. Ea nu 

acționează în răspăr față de credință, nefiind opozitul credinței, ci mai degrabă un instrument 

esențial al ei, care are rolul de a verifica și de a prelucra atent cele primite prin credință. Fraza 

„crede și nu cerceta” este, de altminteri, străină și Evangheliei (care îndeamnă: Cereţi şi vi se 

va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide – Matei VII, 7), și este un acoperământ 

bun pentru orice erezie și pentru orice superstiție.  

Hakuin vede ca necesare trei lucruri în zen: „o mare rădăcină de credință, un mare ghem 

de îndoială și un munte de dârzenie”. Calea către iluminare trece prin răspântia îndoielii, fără 

de care orice învățăcel e „ca un ticălos de cea mai joasă speță, care nu-și plătește datoriile”: 

„Vă conjur să priviți învățăturile lăsate de patriarhii-buddha cu aceeași înverșunare pe care ați 

avea-o față de cineva care v-ar fi ucis ambii părinți”27.  

 

§7. Educația care schimbă lumea 

În Confucianism, educația este temelia pe care se construiește o societate. „Dacă un 

conducător vrea să schimbe lumea și să-i perfecționeze obiceiurile, trebuie să înceapă de la 

educație” (Liji, XVIII, 1).  

Învățătorul și elevul sunt într-o mutuală convergență. „Când înveți, îți cunoști propriile 

deficiențe; când predai, cunoști dificultățile învățării... De aceea se spune: Predarea și învățarea 

se ajută reciproc... predarea este jumătatea învățării” (Liji, XVIII, 3).   

Un învățământ înfloritor urmărește patru lucruri: prevenirea răului înainte ca el să se 

manifeste, respectarea termenelor alocate lecțiilor, adaptarea cunoștințelor la circumstanțe și 

buna influență a exemplului (Liji, XVIII, 8).  

 
26 R. RAMA DEVI, Education and values in modern Indian thought a study with reference to selected eminent 

thinkers, pp. 18-19, https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/73933/9/09_chapter%202.pdf. 

Acharya și upadhyaya se vor contopi în figura binecunoscută a guru-lui. Venerația indienilor față de guru, privită 

ca frizând idolatria, este în fapt o expresie a înclinației către discipolat a indienilor: „La Santiniketan, în Bengal, 

am asistat la o conferință despre un text vedic. Bună, dar nu excepțională. Învățăceii erau de față, gata să accepte 

orice, orice. Îmi venea să-i insult” (Henri MICHAUX, Un barbar în Asia, traducere Dan Petrescu, Editura Nemira, 

2008, p. 69). 

27 HAKUIN Ekaku, Laudă Zazenului, traducere Stela Tinney, Editura Herald, București, 2005, pp. 180-183. 

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/73933/9/09_chapter%202.pdf
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Tot patru sunt și defectele elevilor: unii învață prea mult, alții prea puțin, unii au prea 

multă lejeritate, alții se descurajează ușor (Liji, XVIII, 10). Un bun învățător se adaptează la 

aceste genuri de elevi (Liji, XVIII, 11)28.  

 

§8. Livada înțelesurilor 

În Iudaism, educația începea în mediul familial, potrivit poruncii veterotestamentare: 

„Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul 

Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta. Cuvintele acestea, 

pe care ţi le spun eu astăzi, să le ai în inima ta şi în sufletul tău; să le sădeşti în fiii tăi şi să 

vorbeşti de ele când şezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci şi când te scoli. Să le legi 

ca semn la mână şi să le ai ca pe o tăbliţă pe fruntea ta. Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe 

porţile tale” (Deuteronom VI, 4-9). 

 Școlile funcționau pe lângă sinagogă și principala lor preocupare era Torah. Tâlcuirea 

Torei are, în tradiția rabinică, patru căi posibile, cunoscute sub acronimul PaRDeS (פרדס = 

livadă): 

• Peshat (פשט = litera) – exegeza literală; 

• Remez (רמז = sugestie) – exegeza alegorică; 

• Drash (דרוש = căutare) – exegeza omiletică; 

• Sod (סוד = secret) – exegeza mistică (ezoterică).29 

Locul acesteia din urmă nu era în școli, ci în medii mai restrânse: „Nu se va explica 

capitolul privitor la inceste în prezența a trei persoane, nici lucrările începuturilor în prezența a 

două, nici capitolul despre car în prezența uneia singure, dacă această persoană nu este instruită 

și nu înțelege de la sine. Oricine cercetează aceste patru lucruri: ce este în tărie, ce este în 

adâncuri, ce se află înainte și ce se află în urmă – ar fi fost mai bine să nu fi venit pe lume. Mai 

bine nu s-ar fi născut cel ce nu ia seama la slava Creatorului său” (Hagigah II, 1)30.  

 

§9. Copacul ascultării 

Creștinismul așează în centrul vieții spirituale relația dintre credincios și duhovnic, 

relație mijlocită de ascultare. Sf. Ioan Scărarul afirmă șocant: „E mai puțin vătămător să 

păcătuim lui Dumnezeu, decât părintelui nostru” (Scara IV, 126)31, întrucât, argumentează el, 

duhovnicul mijlocește pentru ucenic înaintea lui Dumnezeu. 

Patericul este plin cu apoftegme referitoare la binefacerile ascultării.   

„Povestit-au unii pentru avva Ioan Colov, că mergând către un bătrân tebeu la Schit, 

ședea în pustie și luând avva lui un lemn uscat, l-au răsădit și i-a zis lui: «În fiecare zi adapă 

acest lemn cu câte un ulcior de apă, până ce va face roadă». Și era departe de dânșii, încât se 

 
28 CONFUCIUS, Liji, text bilingv în chineză și engleză, https://ctext.org/liji/xue-ji. 

29 Gershom SCHOLEM, Cabala şi simbolistica ei, Traducere de Nora Iuga, Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 

67 ș.u. 

30 Cit de Roland GOETSCHEL, Kabbala, trad. Carmen Blaga, Editura de Vest, Timișoara, 1992, p. 15. Eliezer SEGAL 

arată că motivele sunt diferite pentru fiecare topic: tema incestului naște fantezii imorale, tema Creației întrebări 

privitoare la cosmogonie, tema Carului apropie slava cerească de viziuni senzoriale (Reading Jewish Religious 

Texts,  https://books.google.ro/books?id=xJCoAgAAQBAJ&pg=PA130#v=onepage&q&f=false, p. 130). 

31 Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, trad. Dumitru Stăniloae, vol. IX, Editura Humanitas, Bucureşti, 

2002, p. 134. 

https://ctext.org/liji/xue-ji
https://books.google.ro/books?id=xJCoAgAAQBAJ&pg=PA130#v=onepage&q&f=false
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ducea de cu seară și venea dimineața. Iar după trei ani, a trăit lemnul și a făcut roadă și luând 

bătrânul rodul lui, l-a dus la biserică, zicând fraților: «Luați, mâncați rodul ascultării!»”32. 

„La început Părinţii nu grăiesc fraţilor drept, ci mai mult cele strâmbe. Şi de vor vedea 

că fac cele strâmbe, nu le mai grăiesc cele strâmbe ci adevărul, ştiind că la toate sunt 

ascultători” (Avva Iosif din Panefo)33 

„Trei părinţi aveau obiceiul de mergeau la fericitul Antonie în fiecare an. Şi doi îl 

întrebau pentru gândurile lor şi pentru mântuirea sufletului, iar al treilea totdeauna tăcea, nimic 

întrebându-l. Iar după mult timp i-a zis avva Antonie: «Iată, de atâta timp vii aici şi nimic nu 

mă întrebi!» Şi răspunzând fratele i-a zis: «Destul îmi este şi numai să te văd, părinte»”34. 

 

§10. O lecție cu Nastratin Hogea 

Din spațiul islamic am ales, pentru final, un dialog despre primul pas – și cel mai 

important – al învățării: interogația. 

„Nastratin Hogea avea un fiu curios din fire, care l-a întrebat într-o zi: 

- Cum se face că lemnul plutește pe apă, în loc să cadă la fund, ca o piatră? 

Nastratin s-a gândit îndelung, apoi a răspuns foarte sincer: 

- Fiule, habar n-am. 

- Și cum fac peștii să respire sub apă? 

- N-am nicio idee, a răspuns Nastratin, după o altă pauză de gândire, la fel de lungă. 

- Dar mareele de ce se produc? Cum se face că marea înaintează și apoi se retrage 

întotdeauna, fără greș? 

- Nu știu, fiule. 

- Tată, măcar nu te superi că-ți pun toate întrebările astea? 

- Nici vorbă! Cum să mă supăr? Dacă n-ai pune întrebări, n-ai învăța niciodată nimic!”35 
 

    
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 Patericul, ce cuprinde în sine cuvinte folositoare ale Sfinţilor bătrâni, Episcopia Ortodoxă Română Alba Iulia, 

1993, p. 97. 

33 Ibidem, p. 111. 

34 Ibidem, p. 13. 

35 Peripețiile lui Nastratin Hogea, trad. Mihai Cernătescu, Naser Nikoubakht, Editura Herald, București, 2017, 

pp. 251-252. 



165 

 

 

       METODELE INTERACTIVE ŞI UTILIZAREA ACESTORA  
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Metodele activ - interactive sunt acelea care pot fi capabile să mobilizeze energiile 

elevului, să-l facă să urmărească cu interes şi curiozitate lecţia, să-i câştige adeziunea logică şi 

afectivă faţă de cele nou învăţate, care-l determină să-şi pună în joc imaginaţia, înţelegerea, 

puterea de anticipare, memoria, etc. Aceste metode ajută elevul să caute, să cerceteze, să 

găsească singur sau în grup cunoştinţele pe care urmează să şi le însuşească, să afle soluţii la 

probleme, să prelucreze cunoştinţele, să ajungă la reconstituiri şi resistematizări de cunoştinţe. 

Sunt metode care îl învaţă pe elev să înveţe să lucreze independent şi în grup.  

Din perspectiva tradiţională:  

- Profesorul transmite cunoştinţe elevilor pasivi;  

- Accentul este pus pe fapte şi pe obţinerea răspunsului corect prin obtinerea de răspunsuri 

limitate la probleme limitate şi pe îndeplinirea unei sarcini prescrise;  

- Ceea ce este învăţat este lipsit de context semnificativ;  

Din perspectiva modernă:  

- Sub supravegherea profesorului, elevii îşi asumă responsabilitatea propriei învăţări, 

dezvoltându-şi pe parcursul acestui proces competenţe metacognitive şi autoevaluative 

(competenţe de educaţie permanentă);  

- Accentul este pus pe modalităţi alternative pentru încadrarea diferitelor aspecte şi rezolvarea 

de probleme;  

- Sunt introduse idei, principii,fapte care sunt folosite şi înţelese într-un context semnificativ;  

Cercetări efectuate în ultimii ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca rezultat al predării 

tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o demonstraţie, iar elevii îl 

urmăresc) nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. Iată câteva rezultate ale acestor 

studii:  

- Elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii. (Pollio, 1984)  

- Elevii reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10% şi numai 20% din cele prezentate 

în ultimele 10 minute ale prelegerii. (McKeachie, 1986)  
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- Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe prelegere au demonstrat ca 

ştiu numai 8% mai mult decât elevii din clasa de control care NU au făcut cursul deloc!!! 

(Rickard et al., 1988)  

- Un studiu mai recent vizând implicaţiile predării centrate pe discursul magistral (Johnson, 

Johnson, Smith, 1991) relevă că:  

◦ atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii;  

◦ prelegerea se potriveşte numai celor care învaţă eficient prin canal auditiv;  

◦ prelegerea promovează învăţarea de nivel inferior a informaţiilor factual;  

◦ prelegerea presupune că toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în acelaşi ritm;  

◦ elevilor nu le place să fie supuşi unei prelegeri.  

Când învăţarea este ―pasivă‖, creierul nu ―salvează‖ ceea ce a fost prezentat! Prin 

urmare, deducem urmatoarele :  

• Invaţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaşterea faptelor.  

• Elevii construiesc cunoaşterea şi înţelegerea pe baza a ceea ce deja cunosc şi/sau cred.  

• Elevii formulează noile cunoştinţe prin modificarea şi rafinarea conceptelor lor curente şi prin 

adăugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja.  

• Invăţarea este mediată de mediul social în care elevii interacţionează unii cu alţii.  

• Invăţarea eficientă necesită preluarea de către elevi a controlului asupra propriei invăţări.  

• Transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoştinţe în situaţii noi este afectat de gradul în 

care elevii învaţă-pentru-înţelegere.  

Dintre metodele moderne de predare, enumeram :  

Brainstorming-ul (sau asaltul de idei)- reprezintă formularea a cât mai multor idei – 

oricât de fanteziste ar putea părea acestea - ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul 

cantitatea generează calitatea. Conform acestui principiu, pentru a ajunge la idei viabile şi 

inedite este necesară o productivitate creativă cât mai mare.  

O asemenea activitate presupune o serie de avantaje :  

- participarea activă a tuturor participanţilor ;  

- dezvoltarea capacităţii de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii privind 

alegerea soluţiei optime ;  

- exprimarea personalităţii ;  

- eliberarea de prejudecăţi ;  

 

- exersarea creativităţii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului ;  
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- dezvoltarea relaţiilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia (şi, în consecinţă, prin 

înţelegerea calităţilor celor din jur) ;  

- realizarea unei ambianţe pline de prospeţime şi de emulaţie.  

„Jurnalul cu dublă intrare" este o metodă prin care cititorii stabilesc o legătură 

strânsă între text şi propria lor curiozitate şi experienţă. Acest jurnal este deosebit de util în 

situaţii în care elevii au de citit texte mai lungi, în afara clasei.  

Pentru a face un asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă o pagină în două, trăgând pe 

mijloc o linie verticală. În partea stângă li se va cere să noteze un pasaj sau o imagine din text 

care ia impresionat în mod deosebit pentru că le-a amintit de o experienţă personală, pentru că 

i-a surprins, pentru că nu sunt de acord cu autorul, sau pentru că o consideră relevantă pentru 

stilul sau tehnica  

autorului. În partea dreaptă li se va cere să comenteze acel pasaj: de ce l-au notat? La ce i-a 

făcut să se gândească? Ce întrebare au în legătură cu acel fragment? Ce i-a făcut să-l noteze? 

La ce i-a făcut să se gândească? De ce i-a intrigat? Pe măsura ce citesc, elevii se opresc din 

lectură şi notează în jurnal. Unii profesori cer un număr minim de fragmente comentate, în 

funcţie de dimensiunile textului. După ce elevii au realizat lectura textului, jurnalul poate fi util 

în faza de reflecţie, dacă profesorul revine la text, cerându-le elevilor să spună ce comentarii 

au făcut în legătură cu pasaje diverse. Şi profesorul ar trebui să fi făcut comentarii, pentru a 

atrage atenţia asupra unor părţi din text pe care ţine neapărat să le discute cu elevii. 

. În timpul lecturii elevii marchează în text (sau notează pe hârtie în timpul prelegerii):  

- cunoştinţele confirmate de text ;  

- cunoştinţele infirmate / contrazise de text ;  

- cunoştinţele noi, neîntâlnite până acum ;  

- cunoştinţele incerte, confuze, care merită să fie cercetate.  

• După lectură, informaţiile se trec într-un tabel  

• Informaţiile obţinute individual se discută în perechi / grupuri etc., apoi se comunică de către 

perechi / grupuri profesorului care le centralizează într-un tabel similar la tablă.  

• Cunoştinţele incerte pot rămâne ca temă de cercetare pentru lecţiile următoare.  

Eseul de cinci minute - este o modalitate eficientă de a încheia ora, pentru a-i ajuta pe 

elevi să-şi adune ideilelegate de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre 

ceea ce s-a întâmplat, în plan intelectual, în acea oră. Acest eseu le cere elevilor două lucruri: 

să scrie un lucru pe care l-au învăţat din lecţia respectivă şi să formuleze o întrebare pe care o 

mai au în legătura cu aceasta. Profesorul strânge eseurile de îndată ce elevii le-au terminat de 

scris şi le foloseşte pentru a-şi planifica la aceeaşi clasă lecţia următoare.  
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Ciorchinele - este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea 

conexiunilor dintre idei şi care presupune următoarele etape:  

1. Se scrie un cuvânt / temă (care urmează a fi cercetat) în mijlocul tablei sau a foii de hârtie;  

2. Se notează toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele care vă vin în minte în legătură cu tema 

respectivă în jurul acestuia, trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial;  

3. Pe măsură ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate;  

4. Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de timp 

acordată;  

Etapele pot fi precedate de brainstorming în grupuri mici sau în perechi. În acest fel se 

îmbogăţesc şi se sintetizează cunoştinţele. Rezultatele grupurilor se comunică profesorului care 

le notează la tablă într-un ciorchine fără a le comenta sau judeca.  

În etapa finală a lecţiei , ciorchinele poate fi reorganizat utilizându-se anumite concepte 

supraordonate găsite de elevi sau de profesor.  

Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativa a produselor 

realizate de grupuri de elevi.  

1. În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate materializa într-

un produs (o diagramă, de exemplu), pe cât posibil pretându-se la abordări variate.  

2. Produsele sunt expuse pe pereţii clasei.  

3. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta fiecare 

produs. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile expuse.  

4. După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte 

şi citesc comentariile făcute pe produsul lor.  

Cubul - Metoda presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe 

perspective, permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme.  

Sunt recomandate următoarele etape :  

• Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, 

asociază, aplică, argumentează.  

• Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie.  

• Impărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinţei de pe 

una dintre feţele cubului.  

o Descrie: culorile, formele, mărimile etc.  

o Compară: ce este asemănător? Ce este diferit?  

o Analizează: spune din ce este făcut, din ce se compune  

o Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti?  
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o Aplică: ce poţi face cu aceasta? La ce poate fi folosită?  

Bulgarele de zăpadă - Metoda presupune reducerea numărului de elemente, aspecte, 

faţete ale unei probleme/situaţii pentru focalizarea asupra celor esenţiale.  

Se recomandă următoarele etape:  

• Împărţiţi grupul în echipe de 7-8 persoane  

• Enunţaţi tema  

• Fiecare membru notează pe un post-it ideea sa şi o pune pe centrul mesei  

• Fiecare membru citeşte toate ideile şi le ierarhizează (1-8). Se vor reţine primele 2-3.  

• Se reuneşte tot grupul cu cele 2 idei de la fiecare şi se repetă algoritmul, astfel se vor  

reţine doar ideile/aspectele pe care tot grupul le consideră relevante.  

Mozaicul presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea 

achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup.  

Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele  

avantaje:  

- stimularea încrederii în sine a elevilor;  

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului ;  

- dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente ;  

- dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup ;  

- optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva.  

Organizatorul grafic presupune esenţializarea unui material informativ care urmează 

să fie exprimat sau scris, prin schematizarea, sistematizarea şi vizualizarea ideilor.  

Prin intermediul organizatorului, se obţin:  

- eliminarea redundanţei din informaţie;  

- structurarea informaţiei;  

- reprezentarea vizuală a unor noţiuni, fenomene, concept.  

Organizatorul grafic poate fi structurat pe cinci domenii:  

- comparaţia;  

- descrierea;  

- structurarea pe secvenţe;  

- relaţia cauză-efect;  

- detectarea problemei şi găsirea soluţiei.  
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METODELE DIDACTICE ÎNTRE TRADIȚIONAL ȘI MODERN 

 

                                                                             inst. HRITAC RODICA 

                                                                                          Şcoala Gimnazială  „Teofil Vâlcu”  

Hăneşti,    

                                                                              judeţul  Botoşani 

 

 

 În unele lucrări mai vechi, termenul de metodă de învăţământ (sau metodă didactică) 

era considerat echivalent cu cel de formă de învăţământ Cu timpul s-a renunţat, însă, la această 

echivalenţă. Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă 

„drum spre” . Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul 

cărora, elevii, în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi 

formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”.( 

M.Ionescu, V.Chiş, p.126).     Raportînd-o strict la procesul de predare-învatare din cadrul 

scolii, noi am definit metoda ca: drum sau cale de urmat, în activitatea comună a educatorului 

şi educaţilor, pentru îndeplinirea scopurilor învăţământului, adică pentru informarea si 

formarea educaţilor. Aceasta nu  este singura definiţie care s-ar putea propune, ci  este una 

dintre ele, care îşi justifică valabilitatea prin aspectele esenţiale pe care le precizează, adică: ce 

conţinut logic exprima (un mod de lucru sau o cale de urmat); cine o utilizează(în cazul nostru, 

educatorul si educaţii); în ce activitate (în procesul de învăţământ); cu ce scop (cu scopul 

informării si modelării sub aspect uman a educaţilor).  

S-a convenit că metoda de învăţământ reprezintă o realitate mai cuprinzătoare, 

(acoperind înţelesul definiţiei de mai sus) în timp ce procedeul este fie doar o parte alcătuitoare 

a metodei, fie un element de sprijin, fie un mod concret de valorificare a metodei. Dacă, de 

pildă, ne referim la predarea unei lecţii prin metoda expunerii, putem admite că în interiorul ei, 

al expunerii, se pot utiliza diverse procedee (de exemplu întocmirea, în paralelă, a unei scheme 

pe tablă, folosirea în sprijin unele ilustraţii vizuale); dacă, în altă situaţie, predăm o lectie 

folosind ca metodă conversaţia didactică, putem interpune, tot în calitate de procedee, anumite 

explicaţii din partea celui care predă, fără ca metoda sau maniera dominantă să devină alta 

decât conversaţia. G. Vaideanu este unul dintre autorii care încearcă o definire, prin detalierea 

riguroasă a notelor caracteristice metodei didactice. Astfel, (cf. 1986, II), metoda didactică s-

ar putea caracteriza complet prin: agenţii care o mânuiesc; beneficiarii ei; variantele în care 

apare; competenţele şi posibilităţile pe care i le asigură celui care o pune în valoare. Concret, 

în concepţia autorului, ea reprezintă "modalitatea de lucru", cu caracter polifuncţional, care: 

- presupune în toate cazurile conlucrarea dintre profesori si elevi, în interesul identificării 

adevărului; 

- se utilizează diferenţiat, în functie de interesele, trebuinţele, nivelul elevilor şi în scopul 

prioritar al formării acestora din urmă; 

- este selecţionată de profesor şi pusă în aplicare împreună cu elevii, în lecţii şi în activitatea 

extradidactică, în beneficiul elevilor; 
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- îl atestă pe profesor ca purtător al conţinuturilor de învățământ, ca animator și evaluator al 

procesului respectiv, certificând totodată obligaţiile ce decurg pentru el din aceasta. 

Pentru ca utilizarea unei metode să genereze efecte pozitive maxime asupra celor educaţi, 

pedagogii au indicat unele dintre condiţiile favorabile atingerii acestui scop. Între 

acestea, ei au optat, adeseori, pentru  asocierea metodei didactice cu alte elemente sau 

componente ale acţiunii educative. Astfel, metoda didactică poate fi însoţită de: 

a) un suport material relevant , demonstrativ sau ilustrativ pentru intenţiile cadrului didactic; 

în acest sens, în acţiunea educativă sunt incluse : obiecte naturalereale sau originale (plante, 

animale, aparate,instrumente, maşini, icoane, înscrisuri, obiecte de cult, cărţi etc.); obiecte 

construitecu valoare de substitute alerealităţii ( machete, mulaje, globuri terestre, truse de piese 

demontabile etc. );reprezentări figurativepentruanumite obiecte sau fenomene ( desene, 

ilustraţii, fotografii, hărţi, atlase,tablouri, panouri,reproduceri de artăe t c . ) ;  reprezentări 

vizuale sau vizual - au d i t i v e ( diapozitive, diafilme, emisiuni de televiziune, 

imaginistereoscopice, discuri, video, benzi etc.; I. Cerghit, L. Vlăsceanu, 1988, pp. 204-205).  

b) o formă determinată de grupare a elevilor ( grupuri mici: 3-6 persoane, grupuri mari: 12-15, 

clasaîntreagă: 30-35 elevi ) sau individualizarea activităţii pentru câte o persoană. 

c) un simbol sau un ansamblu de simboluri( reprezentări grafice, scheme etc.). 

  Metoda didactică poate fi considerată un sistem omogen de procedee, 

acţiuni şi operaţii, selecţionate în funcţie de caracteristicile situaţiei de învăţare, ordonate, 

ierarhizate şi integrate într-un mod unitar de execuţie,subordonat metodei respective. Valoarea 

unei metode într-un context poate fi dată şi de calitatea, adecvarea şi congruenţa procedeelor 

care o compun. 

Ordonarea metodelor de învăţământ, în funcţie de un ansamblu de criterii, aduce un plus de 

claritate într-un câmp problematic foarte bogat, nelipsit de controverse. Deşi contribuţiile 

semnificative în problemă, atâtromâneşti cât şi străine, sunt numeroase ( I. Cerghit, 1980; G. 

Palmade, 1975; C. Moise, 1993; I. Cerghit, L.Vlăsceanu, 1988; I. Nicola, 1994; E. Macavei, 

1997; C. Cucoş, 1996, O. Oprea, 1979 ş.a.), prezentăm sumativ (şi nu analitic, fapt pe care îl 

va realiza cursul de "Metodica specialităţii") tabloul sintetic elaborat de pedagogulieşean C. 

Cucoş ( 1996, 85-86) şi clasificarea propusă de I. Cerghit ( 1980, p. 89): 

a) Din punct de vedere istoric: 

-metode tradiţionale, clasice: expunerea, conversaţia, exerciţiul etc ; 

-metode moderne, de dată mai recentă: utilizarea calculatorului, algoritmizarea, 

problematizarea, brainstormingul, instruirea programată etc. ; 

b) În funcţie de extensiunea sferei de aplicabilitate: 

-metode generale ( valabile tuturor disciplinelor de învăţământ): expunerea, prelegerea, cursul 

magistraletc. 

-metode particulare sau speciale ( valabile numai pentru unele discipline, trepte ale instrucţiei 

şi educaţiei, laturi ale educaţiei sau situaţii formative ) ; spre exemplu, pentru educaţia morală 

esteaplicată metoda exerciţiului moral. 

c) Pornind de la modalitatea principală de prezentare a cunoştinţelor: 

-metode verbale ( utilizează cuvântul scris sau rostit); 

-metode intuitive ( bazate pe contactul concret-senzorial cu realitatea sau substitutele 

acesteia). 
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d) După gradul de angajare a elevilor din punctul de vedere al eforturilor de înţelegere, 

gândire, memorare: 

-metode expozitive sau pasive ( centrate pe memoria reproductivă şi pe ascultarea pasivă); 

-metode active ( bazate pe activitatea de explorare personală a realităţii). 

e) După funcţia didactică principală: 

-metode de predare şi comunicare; 

-metode de fixare şi consolidare; 

-metode de verificare şi apreciere a rezultatelor activităţii. 

f) După modul de administrare a experienţei ce urmează a fi însuşită : 

-metode algoritmice ( bazate pe secvenţe operaţionale stabile, construite dinainte); 

-metode euristice ( centrate pe descoperire proprie şi rezolvare de probleme). 

g) După forma de organizare a muncii: 

-metode individuale ( care mobilizează elevul în mod individual); 

-metode de grup (omogen sau eterogen); 

-metode frontale ( pentru întreaga clasă); 

-metode combinate (prin alternări între variantele precedente în cadrul aceleiaşi lecţii). 

h) În funcţie de axa de învăţare mecanică ( prin receptare) - învăţare conştientă ( prin 

descoperire): 

-metode bazate pe învăţarea prin receptare (expunerea, demonstraţia cu caracter expozitiv); 

-metode care aparţin preponderent descoperirii dirijate (conversaţia euristică, observaţia 

dirijată,instruirea programată, studiul de caz etc.); 

-metode de descoperire propriu-zisă ( Moise, 1993) : observarea independentă, exerciţiul 

euristic,rezolvarea de probleme, brainstorming-ul. 

i) După sorgintea schimbării produse la elevi ( Landsheere, 1992): 

-.metode heterostructurante (schimbarea se produce prin altul) : expunerea, conversaţia, 

studiul de caz , problematizarea etc.;2.metode autostructurante (individul se transformă prin 

sine) : descoperirea, observaţia, exerciţiul etc. 

Din punctul de vedere al lui Ioan Cerghit (1980, p. 89, I.Cerghit, L.Vlăsceanu, 1988), 

metodele didactice se grupează în categoriile următoare: 

1.Metode bazate pe: 

-cuvânt 

-a) când suportul-cuvânt este rostit se constituie metodele de comunicareorală;  

b) când comunicarea se bazează pe limbajul intern, se instituie reflecţia personală;  

 c) cândcuvântul este scris / tipărit, metodele sunt de tip livresc sau metode de comunicare 

scrisă. 

2.Metode bazate pe observarea directă a realităţii sau a substitutelor obiectelor reale, 

respectivmetodele intuitive (obiective sau demonstrative). 

3.Metode bazate pe acţiune( metode practice operaţionale; I. Cerghit, L. Vlăsceanu, 1988). 

Integrarea unei metode didactice în una sau alta dintre categoriile de mai sus nu exclude 

apartenenţa ei simultană şi la alte grupuri de clasificare. 

Evoluţia metodelor de învăţământ în teoria şi practica instruirii a reprezentat şi 

reprezintă un proces extrem de dinamic, cu repercusiuni importante asupra creşterii eficienţei 

procesului instructiv-educativ.  

 Ȋn stilul tradiţional –clasic rolul elevului este următorul: 
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 -urmăreşte prelegerea , expunerea, explicaţia profesorului; 

 -ȋncearcă să  retină şi să reproducă ideile auzite ; 

 -acceptă în mod pasiv ideile transmise; 

 -lucrează izolat. 

Avantajele acestui stil este ca în clasă este linişte (  elevii  doar ascultă  fără a reacţiona ) şi 

faptul că ei sunt obişnuiţi cu acest stil clasic ( tradiţional) . 

Există şi unele dezavantaje , în sensul că intervine monotonia , plictiseala şi , totodată nu se 

dezvoltă comunicarea. 

 Ȋn stilul de lucru activ-modern rolul elevului este: 

 -realizează un schimb de idei cu ceilalţi 

 -argumentează şi îşi pune întrebări cu scopul de a intelege , de a realiza sensul unor idei; 

 -realizează un schimb de idei cu ceilalţi; 

 -cooperează în rezolvarea problemelor şi a sarcinilor de lucru. 

 Avantajele stilului de lucru activ-modern din punctul de vedere al rolului elevului sunt: 

dezvoltarea comunicării; cooperarea dezvoltă şi încurajează colaborarea ; dezvoltarea 

creativităţii. Există însă şi unele dezavantaje : în clasă nu mai este linişte pentru că elevii 

comunică , transmit idei , se mişcă. 

 Analizând avantajele şi dezavantajele care apar se poate concluziona că toate avantajele 

vin in sprijinul elevului iar dezavantajele vin în defavoarea elevului dar şi a profesorului. 
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SIMBOLUL „FLOARE ALBASTRĂ” ÎN POEZIA EMINESCIANĂ 

 

                                                                                                Profesor Hrituc Carmen 

                                                                 Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga”, Botoșani 

 

     Folosirea florii, ca simbol, reprezintă o practică obișnuită și cunoscută din cele mai vechi 

timpuri. În linii mari, floarea poate dezvolta următoarele semnificații: floarea – simbol al 

dezvoltării, al manifestării; floarea – zeița care reprezintă cultul agrarian, al gliei din care răsar 

plantele, al fecundității, zeitatea care dăruiește oamenilor prosperitate, viață lungă și 

îmbelșugată, nepieritoare și de o frumusețe nepamânteană așa cum se vorbește în marile imnuri 

vedice din îndepartatul Orient. 

Mitul florii albastre este o constantă a literaturii romantice europene, având trăsături particulare 

în fiecare manifestare. Albastrul reprezenta pentru Goethe, în perspectivă spațială, efectul 

luminii solare proiectate pe întunericul cosmic. La Novalis ” albastrul” apare în asociație cu 

”floarea” exprimând sentimentul infinitului, al dorului de absolut. La Novalis, motivul florii 

albastre se asociază cu motivul visului care însoțește procesul de autocunoaștere pe care-l 

parcurge eroul. Aspirația spre un ideal se regăsește și în poezia lui Leopardi, care coloreaza 

infinitul în albastru, manifestându-și liric dorința de a ”naufragia” în absolut. Floarea albastră 

apare și la poetul italian, sub numele de Ginestro. Răspândirea motivului în literatura europeana 

indică o fascinație profundă pentru atingerea idealului. Tudor Vianu indică proveniența 

novalisiana a motivului la Mihai Eminescu, iar Ștefan Cazimir indică o alta posibilă sursă în 

Les Contemplations  de Victor Hugo. 

      La fel ca și în simbolismul specific cugetării asiatice, orientale, florile lui Eminescu își 

schimbă semnificația în funcție de contextul în care au fost întrebuințate. În poezia ”Din 

străinătate” poetul exprimă nostalgia specifică românului aflat departe de casă, de locurile 

natale: ”Aș vrea să văd acum natala mea vâlcioară…Aș vrea să am o casă tăcută, mititucă,/În 

valea mea natală ce unduia de flori”. Fără îndoială că sentimentul de dor este cel care iese în 

evidență, dar florile vin ca o alinare a imaginii de mult timp nevăzute, unduind misterioase 

parfumuri. La Eminescu metafora cea mai clară, care exprimă lumea relativă ca simbol al 

Absolutului, este floarea; aceasta prin lujerul său drept și corola care pulsează permanent ziua 

la deschiderea zorilor și noaptea la stingerea luminii pe bolta cerească, este receptacolul cel 

mai potrivit  al tuturor mesajelor primite din înaltul văzduhului, dar în același timp și emițătorul 

lor spre lumea terestră. În ”Memento mori” natura și florile prind dimensiuni de neînchipuit, 
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seva vieții scunsă în firavele tulpinii născând dorințe vulcanice, devastatoare: ”păduri de flori, 

căci mari-s florile cu sălci pletoase,/Tufele cele de roze sunt dumbrave-ntunecoase,/Presărate 

cu lune înfoiete ce s-aprind”. 

Semnificația ”florii albastre” la Eminescu poate fi percepută mai puțin specială decât la 

Novalis, unde ea reprezintă simbolul unei aspirații tulburătoare, a nostalgiei către îndepărtata 

patrie a poeziei. În poezia eminesciană ea este simbolul ce răsfrânge iubirea pierdută, dorul 

orientat către trecut, una din atitudinile de căpetenie ale eroticii lui Eminescu. Însă, oricât de 

legat ar fi de persoana creatoare, simbolul desemnează transpunerea subiectului pe linia 

obiectului pentru a spori spațiile între operă și creatorul ei. Observăm cum la Eminescu prin 

metaforă se ajunge la o adevărată eliberare sufletească și fără a o releva în opera întreagă sub 

forma spectaculoasei oscilații eminesciene între ideea de moarte și viață care conține toate 

valorile proprii.  Floarea albastră poate fi luată de aceea ca embrion al marii lui opere. 

       După Vladimir Streinu, ”floare albastră” exprimă la Eminescu un ”ideal erotic de tinerețe, 

cea dintâi tentație a vieții pe care o reduce, in versul ultim, la pesimismul poeziilor lui de 

debutant.” 

     ”Floarea albastră” are la Eminescu o semnificație profundă, poetul fiind mereu în conflictul 

dintre puterea superioară și cea subordonată. Cea dintâi reprezintă omul de geniu, iar cea de-a 

doua întruchipează omul terestru. Astfel putem observa la Eminescu o dualitate – omul care 

aspiră spre absolut (geniul) și omul terestru care suferă din cauza oamenilor. Iubirea este emoția 

care se face prezentă în multiple contexte, însă de cele mai multe ori sentimentele nu intervin 

când este vorba de iubirea bărbatului, ci, mai ales, când prin ele se exprimă dragostea femeii. 

De aceea, în majoritatea operelor sale, se face prezentă drama geniului pentru că nu găsește 

femeia care să-l înțeleagă și care să fie dintr-o lume compatibilă cu cea în care el trăiește. Astfel, 

Eminescu folosește pentru exprimarea durerii proprii, dar și pentru resemnare totodată, 

simbolul florii albastre. 

         Cuvântul eminescian este încărcat de sensibilitate, fiecare litera, cuvânt, propoziție, 

catren, exprimând o trăire interioară. Folosită atât în poeziile filosofice, cât și în poeziile 

erotice, floarea albastră eminesciana reprezintă aspirația poetului către perfecțiune. El 

utilizează un substantiv comun ”floare” și un adjectiv cromatic ”albastră” pentru a-și transpune 

gândirea, folosindu-se totodată și de înțelesul lor de bază. Floarea este simbolul sensibilității, 

al pasiunii, al inocenței, purității, frumuseții, iar adjectivul ”albastră” îi întărește valoarea, fiind 

simbol al profunzimii, perfecțiunii. Culoarea albastră conține un ocean adânc de taine, 

reprezintă aripile către perfecțiune. Însă mai mult decât atât, albastrul este culoarea regalității 

– expresia ”sânge albastru” 
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Astfel prin metafora ”floare albastră” poetul își atestă denumirea de geniu, el făcând parte dintr-

o lume mult superioară nouă, oamenilor de rând. Idealul „florii albastre” ca sentiment al unui 

infinit mai luminos, trăit umanizat prin iubire, este mult mai profund decât o meditație 

filosofică. 
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PLATFORME DE ÎNVĂŢARE BAZATE PE JOC  

ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 

 

Idriceanu Daniela, Şcoala Gimnazială nr. 2 Lieşti 

 

„Societatea contemporana işi duce existenta intr-o lume a deschiderii, 

când mâine este necesar să ştim mai mult şi altfel decât astăzi, să fim capabili a face ceva ce 

nu am făcut niciodată în perioada în care am învăţat să facem ceva.” (Niculescu, R.,M., 2006, 

p.1). 

Procesul educaţional a fost expresia cererii de educaţie a mediului socioeconomic. 

Caracteristicile esenţiale a fenomenului educaţional sunt dinamismul şi deschiderea faţă de 

schimbare. Aceste caracteristici asigură educaţiei rolul principal în formarea omului ca fiinţă 

socială. 

Toate elementele procesului didactic se adaptează relaţiei dintre social şi educaţional, 

cele mai deschise schimbărilor sunt tehnologiile. În acest moment procesul educaţional depinde 

în mare parte de utilizarea tehnologiilor moderne.  

Tehnologiile moderne presupun: utilizarea metodelor care favorizează 

interrelaţionarea directă, utilizarea mijloacelor electronice în procesul didactic. Platformele 

electronice au devenit nu doar un suport pe care profesorul şi elevul le poate folosi ca element 

complementar, ci şi o modalitate de instruire ce susţine contactul direct, modalitate de evaluare 

şi de feedback. 

O platforma educaţională oferă şi suţine profesorul în: 

− Planificarea şi pregătirea elevilor respectând curriculum naţional,  

− Susţinerea de sesiuni de pregătire de grup şi individuale, 

− Evaluarea cunoştinţelor şi comportamentelor elevilor,  

− Monitorizarea şi motivarea continuu a elevilor în procesul de învăţare,  

− Interpretarea şi întocmirea rapoartelor de progres pentru fiecare elev, 

− Un avantaj al platformei electronice constă în posibilitatea de monitorizare a 

gradului de implicare a elevilor dar si a profesorilor dacă platforma este la nivel 

de unitate, prin vizualizarea „frecvenţei” intrărilor şi stabilirea rezultatului 

activităţilor. 
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Folosind tehnologia informaţiei şi a comunicaţiei platformele educaţionale asigură 

comunicarea permanentă între profesori, elevi şi părinţi astfel încât aceştea să-şi poată 

planifica, urmări şi realize obiectivele educaţionale stabilite. 

Sunt platforme educaţionale ce susţin şi asigură pregătirea continuă a elevilor de 

gimnaziu şi liceu pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, examene naţionale, bacalaureat, 

admitere la facultate, examene de certificare, concursuri şi olimpiade, care ajută elevii să înveţe 

mai uşor să-şi îmbunatăţească performanţele şcolare, să-şi crească încrederea şi stima de sine, 

să-şi descopere vocaţia şi să-şi construiască viitorul pe care si-l doresc.  

Avantajele folosirii unei platforme de catre elevi: 

− Acces la informaţii structurate şi sistematizate; 

− Posibilitatea de a discuta cu colegii; 

− Utilizarea resurselor informaţionale în activităţile de învăţare; 

− Interactivitate şi evaluare reciprocă. 

Dezavantajele folosirii platformei educaţionale: 

− Acesarea fişelor documentare nu presupune şi învăţarea; 

− Este necesar ca elevul să dispună de conexiune la internet; 

− Elevii nemotivaţi pentru studiu nu vor accesa platforma; 

− Platforma poate fi accesată de unii elevi doar pentru socializare. 

 Oportunităţi  

 Cursul poate fi accesat de oriunde;  

 Permite valorificarea învăţării individuale;  

Ca profesor am utilizat în activitatea didactică diferite resurse educaţionale deschise 

reuşind să ofer elevilor posibilitatea unei activităţi de învăţare ce să se plieze pe dorinţa lor de 

învăţare prin descoperire,  joc, interrelaţionare, cu un feedback rapid al activităţii de studiu.  

Resursele Educaționale Deschise sau OER (Open Educational Resources) sunt 

materiale pentru învățare, predare, cercetare sau alte scopuri educaționale pe care le putem 

folosi, adapta și redistribui liber, fără constrângeri - sau cu foarte puține restricții - legate de 

drepturile de autor. Materialele pot fi cursuri, planuri de lecții, prezentări, cărți, manuale, teme 

pentru acasă, chestionare, activități în clasă sau în laborator, jocuri, simulări, teste, resurse 

audio sau video și multe altele puse la dispoziție în format digital sau pe un suport fizic și la 

care ai acces liber.  

 În continuare voi prezenta pe scurt căteva resurse educaţionale, însoţite de printscreen 

la activităţi de la clasă.  
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• Platforma W3Schools înfiinţat în anul 1998 de 

către compania Refsnes Data şi ajuns la ora actuală la peste 1 

milion de vizitatori într-o zi, Portalul W3Schools oferă 

materiale şi exemple pentru învăţarea mai multor limbaje cu 

ajutorul cărora se pot realiza site-uri Web (HTML, CSS, XML, JAVASCRIPT, ASP, PHP, 

SQL, ADO ş.a.) şi evaluarea cunoştinţelor acumulate, precum şi posibilităţi de obţinere a unor 

diplome şi certificări în domeniu  

• Hot Potatoes 

Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste 

interactive, teste cu răspuns multiplu, cu răspuns scurt, cuvinte 

încrucişate, formare de perechi, ordonare şi completare de 

fraze. Pentru a fi create testele Hot Potatoes necesită sa fie 

descărcat şi instalat.  

• AnswerGarden este un instrument de feedback 

minimalist. Se poate folosi ca un instrument de brainstorming 

on-line. Poate fi încorporat pe site sau blog, poate fi folosit ca un 

sondaj de opinie sau carte de oaspeți.  

• Editor-ul Gliffy este 

prietenos, o bibliotecă vastă de simboluri şi template-uri la îndemână 

ceea ce face mai uşor de a comunica gândurile şi planurile noastre 

vizuale. Este un ansamblu de scheme ce ne ajută foarte usor în 

activitatea de predare învăţare. 

• ClassTools este o platformă ce oferă o varietate foarte mare de instrumente 

educaţionale unde elevii pot învăţa prin joc. În continuare 

voi prezenta unul din instrumentele folosite la orele de 

design vestimentar. 

Fakebook este un mod de realizare a unei pagini 

fictive, fără conexiune la pagini de internet. Elevii pot primi 

proiecte de a studia diferite personalităţii din matematică,  

designe, literatură, etc., prin realizarea unei pagini similare 

de facebook .  
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• Bubbl.us este o aplicaţie simplă pentru crearea de hărţi conceptuale colaborative 

online. Hărţile pot fi  stocate sau exportate ca imagini sau html pentru a fi publicate pe blog 

sau în pagină web, pot fi printate sau trimise prin email. 

Denumita şi “Harta mintii” este un instrument bun pentru cei care învață vizual și 

practic. Elevii cu stil practic beneficiaza de asocierea de idei și concepte cu imagini. Elevii cu 

stil practic învăța bine prin reprezentarea ideilor lor. Beneficiile utilizarii bubbl.us: 

➢ Ușor de utilizat 

➢ Nu are nevoie de un cont cu excepția cazului în care doriți să salvați munca 

➢ Ajută la organizarea ideiilor și de a explora relațiile 

➢ Ajutor  în generarea de idei 

➢ Încurajează asumarea de riscuri 

➢ Încurajează discuții de grup 

➢ Încorporează inteligențelor multiple   

➢ Pot fi inserate filme de prezentare 
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CLASIC ȘI MODERN ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

 

 

Prof. înv. primar, Imbri Florentina Daniela,  

Colegiul Național ,,Diaconovici Tietz,, Reșița, CS 

 

 

Fiecare elev dispune de un stil diferit de învățare. Felul în care li se predă este 

incompatibil uneori cu felul în care învaţă.  

În promovarea învăţării centrate pe elev, trebuie să cunoaştem experienţa 

anterioară individuală a elevului, şi să o folosim pentru a furniza noi experienţe care să-l ajute 

să-şi dezvolte ideile şi abilităţile. 

În cadrul unei societăţi bazate pe cunoaştere, este vitală creşterea accesului la 

oportunităţile de învăţare  şi consolidarea motivaţiei personale de a învăţa la şcoală şi în afara 

acesteia pe tot parcursul vieţii. 

Învățarea centrată pe elev trebuie să se concentreze asupra dezvoltării, testării şi 

implementarii materialelor, noilor metode pedagogice şi strategiilor destinate să contribuie la 

creşterea motivaţiei elevilor şi a atractivităţii învăţării; să consolideze dobândirea abilităţilor 

de învăţare; să consolideze educaţia interculturală şi contribuţia acesteia la integrarea socială. 

Elevii sunt diferiţi şi nu învaţă cu toţii în acelaşi ritm. Fiecare elev este unic.  

1. Organizarea clasei 

- Tradițional: Elevii sunt în bănci, unii în spatele celorlalţi, câte unul sau câte doi. Toţi au 

privirile aţintite înainte. 

 -Modern: Elevii sunt pretutindeni în clasă. Ei se grupează / sunt grupaţi potrivit opţiunilor de 

studiu şi resurselor asigurate de profesor. Elevii privesc unii la alţii, faţă în faţă. Ei comunică. 

Toţi au şansa dialogului efectiv. În parteneriat cu profesorul ei vor găsi răspunsurile… 

2. Rolul elevului 

- Tradițional: Urmăreşte prelegerea, expunerea, explicaţia profesorului. Încearcă să reţină şi să 

reproducă ideile auzite. Acceptă în mod pasiv ideile transmise. Lucrează izolat. 

- Modern: Realizează un schimb de idei cu ceilalţi. Cooperează în rezolvarea sarcinilor de 

lucru. Exprimă puncte de vedere proprii. Argumentează, pune şi îşi pune întrebări cu scopul de 

a înţelege. 

3. Rolul profesorului 
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Tradițional: Expune, ţine prelegeri. Impune puncte de vedere. Se consideră şi se manifestă “ca 

un părinte”. 

Modern: Facilitează şi moderează învăţarea. Ajută elevii să înţeleagă şi să explice punctele de 

vedere. Este partener în învăţare. 

4. Modul de realizare a învățării 

- Tradițional: Învăţarea are loc predominant prin memorare şi reproducere de cunoştinţe. 

Învăţarea conduce la competiţie între elevi, cu scopul de ierarhizare. 

- Modern: Învăţarea are loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice. 

Învăţarea se realizează prin cooperare. 

5. Evaluarea 

- Tradițional: Vizează măsurarea şi aprecierea cunoştinţelor. Pune accent pe aspectul cantitativ. 

Vizează clasificarea elevilor. 

- Modern: Vizează măsurarea şi aprecierea competenţelor. Vizează progresul în învăţare la 

fiecare elev. Pune accent pe elementele de ordin calitativ (valori, atitudini). 

Prin folosirea metodelor moderne, alături de cele tradiţionale, ajutăm elevii  să 

îşi dezvolte abilităţile, vocabularul şi să lucreze mai plăcut şi mai uşor. 

Învăţarea nu trebuie să conducă la simpla acumulare de informaţii, ci şi la formarea 

unor capacităţi de orientare, gândire divergentă şi creativitate, la flexibilizarea structurilor 

cognitive şi atitudinale pentru a permite adaptarea optimă la schimbările care marchează lumea 

modernă.  

Eficientizarea folosirii acestor metode este condiţionată de măiestria didactică a 

profesorului, de spiritul său liber, novator. 

Aceste metode sunt agreate de elevi, sporindu-le motivaţia.  
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METODE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE 

Prof.înv.preșc. IONESCU ANA-MARIA 

Grădinița cu P.P.nr. 15, Târgoviște 

 

Strategiile didactice interactive promovează o învăţare activă, implică o colaborare 

susţinută între elevi care, organizaţi în microgrupuri, lucrează împreună pentru realizarea unor 

obiective prestabilite. Cadrul didactic plasează accentul nu pe rolul de difuzor de mesaje 

informaţionale, ci pe rolurile de organizator, facilitator şi mediator al activităţilor de învăţare. 

Demersul didactic este conceput astfel încât nu îl mai are în centru pe profesor, ci pe elev.  

Rolul profesorului rămâne unul capital, însă, renunţând la vechile practici educaţionale 

rigide şi uniforme, el devine organizator al unui mediu de învăţare adaptat particularităţilor şi 

nevoilor beneficiarilor, facilitând procesul învăţării şi dezvoltarea competenţelor. Proiectând şi 

realizând activităţi de predare-învăţare-evaluare bazate pe strategii didactice interactive, cadrul 

didactic oferă elevilor multiple ocazii de a se implica în procesul propriei formări, de a-şi 

exprima în mod liber ideile, opiniile şi de a le confrunta cu cele ale colegilor, de a-şi dezvolta 

competenţele metacognitive. Pentru a asigura dezvoltarea şi valorificarea resurselor lor 

cognitive, afective şi acţionale, pentru a-i „instrumenta” în vederea adaptării şi inserţiei optime 

în mediul socioprofesional, este esenţială construirea unor strategii didactice bazate pe acţiune, 

aplicare, cercetare, experimentare. Astfel, li se va crea elevilor ocazia de a practica o învăţare 

de calitate, de a realiza achiziţii durabile, susceptibile de a fi utilizate şi transferate în diverse 

contexte instrucţionale şi nu numai. Beneficiind de o îndrumare competentă, având suportul 

unor profesori care îi respectă şi sunt interesaţi continuu de ameliorarea nivelului lor de achiziţii 

şi competenţe, elevii vor avea posibilitatea să realizeze obiectivele învăţării şi să finalizeze cu 

succes această activitate. În plus, şi şansele lor de reuşită socială vor spori considerabil. 

Percepţia cadrului didactic asupra elevilor suportă deci transformări radicale: imaginea 

elevului - receptor pasiv de informaţii, de cunoştinţe „prefabricate” este înlocuită cu imaginea 

elevului activ, motivat să practice o învăţare autentică, să-şi formeze competenţe specifice de 

procesare a informaţiilor, de generare de noi cunoştinţe, de aplicare a acestora în diferite 

contexte etc. 

Propun în continuare câteva metode și tehnici didactice bazate pe competiție și 

colaborare: 

Brainstorming 
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Se mai numește metoda ,,asaltului de idei”, ,,fluxul enunțărilor de idei”. Este o metodă 

prin care se identifică soluția adecvată în rezolvarea unei probleme prin mobilizarea ideilor 

tuturor participanților la discuţie. 

Scopul metodei 

• Stimularea potențialului creativ, stimularea gândirii divergente la nivel de grup de elevi, 

identificarea de idei originale; 

• Identificarea unui număr cât mai mare de soluții pentru rezolvarea problemei prin 

mobilizarea ideilor tuturor participaților; 

• Stimularea participării active, conștiente a elevilor, asociațiilor de idei; 

• Stimulează colaborarea în cadrul grupului de elevi. 

Experimentul 

Provocarea intenționată a unor procese și fenomene în scopul studierii mecanismelor 

acestora.  

Caracteristici: 

• metodă activ-participativă de predare învățare; 

• metodă de dobândire de cunoștințe și de formare de priceperi şi deprinderi de muncă 

intelectuală și practică; 

• poate concentra mai multe metode didactice (observarea dirijată, studiul de caz, 

problematizarea, învățarea prin descoperire). 

Scopul metodei: 

• antrenarea elevilor și participarea activă a elevilor în procesul instructiv-educativ; 

• solicită și activizează procesul intuitiv; 

• asigură descoperirea, aprofundarea și verificarea cunoștințelor de către elevi. 

Metoda piramidei (metoda bulgărelui de zăpadă) 

Are la bază împletirea activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în 

cadrul grupurilor. Ea constă în încorporarea activităţii fiecărui membru al colectivului într-un 
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demers colectiv mai amplu, menit să ducă la soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme 

date. Această metodă are mai multe faze: 

• faza introductivă – învăţătorul enunţă problema; 

• faza lucrului individual – fiecare elev lucrează individual timp de 5 minute la soluţionarea 

problemei, 

• faza lucrului în perechi – elevii se consultă cu colegul de bancă, sunt notate toate soluţiile 

apărute, 

• faza reuniunii în grupuri mai mari – elevii de consultă asupra soluţiilor în grupuri alcătuite 

dintr-un număr egal de perechi, 

• faza raportării soluţiilor în colectiv 

• faza decizională.  
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               UTILIZAREA METODELOR MODERNE ACTUALE 

 

 

                                                                                                          Prof. Lăscuş Elena 

                                                           Colegiul Naţional Pedagogic ,, Regina Maria’’Deva 

 

 
„ Eu sunt copilul. Tu ţii în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, 

dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-

mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume”. (Child’s Appeal) 

 

Prin activitatea din grădiniţă se pun bazele formării personalităţii preşcolarului. O proiectare 

centrată pe obiective educaţionale care să creeze posibilitatea abordării flexibile a conţinuturilor, 

particularităţilor de vârstă şi interesele copiilor. Proiectarea se face în funcţie de obiectivele propuse 

pe zile, permiţând crearea unor scenarii plăcute copiilor, antrenându-i în rezolvarea sarcinilor 

încredinţate. Obiectivele vor fi de ordin formativ şi informativ, nu prea numeroase, pentru a permite 

realizarea lor. 

Proiectarea didactică se rezumă la a da răspunsuri la următoarele întrebări: 

- Ce voi face?  

- Cu ce voi face?  

- Cum voi face?  

- Cum voi şti dacă ceea ce trebuia făcut a fost făcut?  

Metodele active bazate pe cooperare, pot genera un climat afectiv-pozitiv, contribuind la 

obţinerea unor performanţe şcolare superioare, stimulând încrederea în forţele proprii, interacţiunea 

între copii, atitudinea pozitivă faţă de cadrele didactice şi faţă de şcoală. Integrate, cu tact de către 

dascăl, aceste metode, aduc un plus în dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar. 

Metodele active, vizează demersurile desfăşurate de către educatoare pentru inovarea şi 

modernizarea strategiilor de predare/învăţare în vederea creşterii motivaţiei şi interesului copiilor 

pentru învăţarea şcolară, pentru valorificarea potenţialului creativ şi intelectual al fiecărui copil.  

Prin aceste metode moderne copilul învaţă mai uşor, creativitatea copilului este lăsată să se 

manifeste în toate domeniile, se dezvoltă personalitatea copilului, motivaţia este DEVIZA. 

 

Metoda Ciorchinele  
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Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară care organizează grafic cunoştinţele 

învăţate. Ciorchinele este utilizat pentru a stimula gândirea, dar poate fi folosită şi în scopul de a 

sintetiza, rezuma ideile unei teme studiate. Este o corelare între cunoştinţele cunoscute deja de copii 

şi cele noi. Acesta mai poate fi folosit ca mijloc de a rezuma ceea ce s-a studiat, ca modalităţi de a 

construi asociaţii noi, sau de a reprezenta noi sensuri. Este o strategie de găsire a căii de acces la 

propriile cunoştinte, înţelegeri sau convingeri legate de o anumită temă. Metoda are rol de stimulare 

a gândirii, dar poate fi folosită şi în scopul de a sintetiza, rezuma ideile unei teme studiate. (Daniela 

Jeder,2017,  p.117) 

 Aplicarea metodei  

Etape: Se aşează pe tabla magnetică o imagine, un cuvânt /nucleu reprezentativ pentru tema 

abordată. 

           Copiii sunt îndemnaţi să comunice cuvinte, expresii sau chiar să caute jetoane cu imagini 

ajutătoare ce au legătură, cu tema pusă în discuţie, cu imaginea nucleu. Acestea sunt notate, aşezate 

sub tema centrală în formă de ciorchine. Se fac legături şi se trag linii între aceste cuvinte/ imagini. Se 

notează toate cuvintele, ideile până la epuizarea timpului disponibil. 

            Pentru buna desfăşurare şi aplicare a acestei metode sunt şi reguli care trebuiesc respectate: 

răspund pe rând, nu vorbesc neîntrebaţi, păstrează liniştea. 

Această metodă am  folosit-o  în învăţarea noţiunilor despre ,,Locuinţa mea’’ precum şi în 

recapitularea lor.  

     Exemplu: Le-am înmânat cartonaşe cu numere de la 1 la 3, apoi  le-am solicitat ca cei cu numărul 1 

să formeze o grupă, cei cu numărul 2 altă grupă, până când s-au format toate grupele. Mai întâi copii 

au lucrat individual după care au comunicat noţiunile găsite şi celorlalţi membrii ai grupului. 

Fiecare grupă şi-a  găsit un nume în concordanţă cu tema propusă. La sfârşitul sarcinii de lucru 

s-au  afişat „Ciorchinii” şi s-au  comparat noţiunile găsite. Cei care au găsit cele mai multe, au  fost 

recompensaţi cu câte o diplomă. 

 Abordare practică                               

Grădiniţa: Colegiul Naţional Pedagogic ,, Regina Maria’’ Deva 

Educatoare: Lăscuş Elena 

Grupa: Mare 

Tema anuală de studiu: Cum este/ a fost şi va fi pe acest pământ? 

Domeniul experieţial: Domeniul știință/DŞ 

Disciplina: Cunoaşterea mediului 

Tema activitatii: ,,Ce ştii despre locuinţa ta? ” 

Mijloc de realizare: Convorbire 
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Tipul de activitate: Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor insuşite anterior 

Strategii didactice: 

Metode si procedee: Surpriza, brainstroming, ciorchinele, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, munca în 

echipă. 

Mijloace de învăţământ: tablă magnetică pe care este amplasată imaginea unui oraş; imagini 

sugestive despre elementele existente ale unui oraş; cartonaşe de formă rotundă, cu magneţi care vor 

fi amplasate pe tablă. 

Forma de realizare: Frontal, individual, pe grupuri 

Etapa momentul activităţii: Reactualizarea cunoştinţelor 

Obiectiv operaţional: să descrie elemente specifice oraşului în care trăiesc, asociindu-le cu 

comportamente şi atitudini potrivite vârstei copiilor. 

Ilustrarea metodei  

            Educatoarea formulează o propoziţie pe care o spune copiilor. Exemplu: ,,Deva este un oraş’’, 

după care invită copiii să găsească şi să exprime cuvinte care le vin în minte la auzul cuvântului ,,oraş’’. 

Răspunsuri posibile ale copiilor: bloc, stradă, parc, loc de joacă, grădiniţă, şcoală, Centrul Comercial 

,,Iulius Mall’’, oameni, maşini, copii etc. 

          Copilul identifică imaginea corespunzătoare temei centrale, şi o aşează în cerculeţ pe tabla 

magnetică. La fel se procedează cu celelalte imagini, până la epuizarea tuturor răspunsurilor copiilor. 

Cadrul didactic adresează copiilor următoarea întrebare:  

Ce aţi aflat despre locuinţa voastră ? Exemplu: Fiinţe, Construcţii, Instituţii, Locuri de agrement, 

Insuşiri etc. 

 Gruparea cerculeţelor pe tablă, în jurul locuinţei, formează imaginea unui ciorchine. Pornind 

de la imaginea ciorchinelui, educatoarea, pe baza unui plan de întrebări bine structurat, poate 

dezvolta o activitate de convorbire reuşită şi atractivă. 
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      GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ EDUCAȚIONALĂ 

 

                                                                                    Profesor Lazariuc Ramona 

                                                                      Colegiul Național ”Matei Basarab”, București 

 

În sistemul social de educație si învățământ profesorii trebuie să se  raporteze la cei pe 

care îi educă, să stabilească relații de cooperare cu elevii si părinții acestora și cu alți factori 

interesați ai societății. Ei nu educă numai la catedră, în clasă, ci prin fiecare contact relațional 

cu copiii și părinții, desfășoară o muncă de  creștere si dezvoltare, de conducere si 

direcționare. Activitatea  cadrelor didactice se desfășoară în fața unor individualități psihice 

umane în formare. De aici derivă necesitatea unei maxime responsabilități față de 

comportamentele si intervențiile educatorului. 

Daniel Gheorghe Luchian, în lucrarea “Managementul in perioade de criza”, propune pașii 

pe care ar trebui sa-i parcurgă managerul (cadrul didactic) în gestionarea si organizarea 

intervențiilor în cazul unor situații de criză: 

➢ scapă de urgente, dar:  

- nu neglija consecințele negative pe termen lung  

- nu abandona atingerea obiectivelor importante dar mai puțin urgente; 

- nu încălca si nu ignora restricțiile stabilite anterior;  

- nu acționa sub stres, după inspirația de moment 

 

➢ ordonează-ti ideile, dar: 

- nu neglija cauzele reale ale problemelor apărute in schimbul 

efectelor; 

- nu acționa prin supra-reacție; 

- evita amalgamul de probleme, dorințe, minuni si lozinci din 

minte ta; 

 

➢ nu deveni gorila: 

- răutatea oamenilor se accentuează în situații de criză; 

- “chiar daca fierbi pe dinăuntru, stăpânește-te în interior”; 

- neuronii nu îi poți recupera indiferent ce ai face 

➢ decompresarea: 

- nu te pierde în nimicuri; 

- subalternii te aprobă pe față pentru acțiunile minore de succes, 

dar te critica pe la spate (ca nu ești un bun manager, pierzându-

ți timpul cu nimicuri); 

- tine la distanta subalternii care sunt mereu de acord cu tine; 

- apropie-te de subalternii care te critica pe fata; 

➢ renunță la telefoane: 

 -    9 din 10 apeluri sunt neimportante;  
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➢ scapă de “hoții de timp”: 

- paradoxul timpului: ai la dispoziție doar timpul de care dispui; 

- anticipează răul: naturala de a evolua in sensul descreșterii 

eficientei, cu toate ca efortul si cheltuielile cresc constant; 

- nu lăsa acțiunile riscante sa se desfășoare de la sine; 

- pregătește decizii anticipate, secundare pentru cazurile defavorabile; 

- nu te lăsa luat prin surprindere de cazurile negative care pot apărea; 

- deși in interior, într-o asemenea situație, ești pesimist, trebuie sa arăți 

in permanenta o figura de om mulțumit si optimist fata de toți;  

➢ planificarea: 

- “lipsa unei planificări în luptă este mai gravă decât războiul însuși” 

(De Gaule); 

- orice oră petrecută pentru planificarea acțiunilor tale viitoare iți va 

economisi 4 ore de execuție a acțiunilor in derularea lor;  

➢ atenuează reculurile: 

- în perioada de criza fixează-ti mereu trei obiective principale 

deoarece orice obiectiv principal iți generează minimum doua 

obiective derivate; 

- atenuează la maximum contradicțiile dintre obiectivele derivate; 

➢ ia “decizii bomba”: 

- pentru atingerea fiecărui obiectiv principal trebuie sa proiectezi un 

set de decizii dure, care aplicate, devin restricții reale; 

➢ fixează priorități: 

- aplica regula expansiunii americane; go step by step; 

- prioritățile se stabilesc in funcție de patru factori: câștigul financiar, 

durata de timp, calitatea produselor si a serviciilor, cererea reala a 

populației ținta; 

   

 

➢ nu da vina pe vecini: 

- este foarte greu sa determini precis cauzele problemelor deoarece ele 

sunt mascate si sunt îmbrăcate într-o haina a imposibilului; 

-  ferește-te de managerii care scot total cauzele in afara sistemului pe 

care îl conduc; 

➢ fii decis: 

- cu partenerii nu ai voie sa fii nehotărât sau oscilant, deoarece creezi 

un efect de bumerang si ei vor fi nehotărâți cu tine; 

- mai bine sa lucrezi o scurta perioadă de timp în pierdere decât să îți 

pierzi renumele; 

➢ nu amâna decizia: 

- amânarea generează si menține stresul in comportarea subalternilor 

si pierderea eficientei deciziei; 

- trebuie sa acționezi dur si in forța; 

- orice amânare lucrează in defavoarea ta;  

➢ formează echipe: 

- obliga subalternii sa lucreze în echipă, activitatea va fi mai eficientă 

si mai bine organizată; 

-  fiecare membru al echipei este expert într-un domeniu bine definit; 

➢ controlează corect: 
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- în perioada de criză trebuie sa îți testezi executanții, să le determini 

competența reală: explică-le standardele de atins, dă-le mână liberă, 

controlează-i periodic, compară rezultatele cu standardele, explică-

le când si unde au greșit; 

-  personalul trebuie: încărcat la maximum, să le fie fixate obiective, 

să le dăm mâna liberă, să le dăm sarcini precise, sa le dăm termene 

strânse, să  fie controlați eficient, să le fie corectate abaterile; 

 

 

➢ fă-ti feedback-ul: 

- dacă lași lucrurile sa evolueze de la sine, ele se vor degrada continuu; 

- compara ceea ce ți-ai propus cu tot ceea ce ai realizat si calculează 

abaterile; 

- pentru a nu te enerva și a nu te îmbolnăvi ești tentat să renunți la 

control, fapt care poate minimaliza eficienta activității; 

 

➢ relaxează-te : 

- nimeni nu te menajează în perioadele de criză; 

- trebuie planificate anumite perioade de liniște în timpul activității 

manageriale: si acestea fac parte din proiectarea inițială; 

)  

➢ menține transparenta: 

- de frica să nu pierzi hârtiile, le pui la adăpost; este o mare greșeală; 

- regula calvarului: dacă ai nevoie de o hârtie nu o găsești. Când nu 

mai ai nevoie de ea, apare brusc; 

- organizează activitatea de secretariat;  

➢ renunță la ciorne: 

- trebuie să fii conștient ca toate hârtiile ajung, în final si fără excepție, 

la renumitul coș de gunoi; 

- trebuie sa ai în permanență tăria de a te rupe de trecut, păstrând 

numai documentele importante; 

➢ nu îți mări stresul: 

-    nu iți încărca locul de munca cu documente si accesorii inutile; 

➢ cere scheme: 

- o schema înlocuiește 1000 de cuvinte si te face să te simți mai bine; 

- schemele consumă de zece ori mai puțin timp si îti dau posibilitatea 

să decizi mai repede și mai eficient;  

➢ lupta cu birocrația: 

      schimba mereu & orice: 

- tot ceea ce este prezent este perimat; 

- aducând schimbări permanente in sistemul pe care îl conduci, te vei 

menține pe linia de plutire a eficientei;  

După cum se poate observa, recomandările formulate pentru manager (în cazul nostru cadrul 

didactic ca gestionar al situațiilor de criză educaționala in clasa de elevi) sunt supuse unor 

condiții de flexibilitate si de relativitate evidente. La nivel de sfat, de recomandare însă, 

elementele anterior prezentate si luate in seama, pot deveni condiții favorizante ale succesului 

în gestionarea situațiilor de criză. 
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 Se consideră că dimensiunea terapeutica a rolului social al profesorului, se impune în prezent 

cu tot mai multă pregnanță. Pentru a face fata noilor condiții, profesorul poate recurge – cum 

nota Saunders- la trei tipuri de strategii: 

• strategii de evitare 

Aceste strategii se refera la cultivarea  unei tolerante largi din partea profesorului, stimularea 

bolii, plasarea conflictului în registrul glumei. Daca a dovedit  constant toleranta, un profesor 

aflat în dificultate poate ignora momentan criza creata în clasa fără a-si pierde credibilitatea. 

Sub masca bolii profesorului poate evita  implicarea într-un conflict  pe care simte ca nu-l va 

putea stăpâni, fără ca acest lucru să-i compromită autoritatea în viitor. Același rost îl are si 

utilizarea registrului glumei. De asemenea, Saunders sublinia fără echivoc si „precaritatea” 

acestor strategii: „Strategiile de evitare pot sa aibă o anume valoare de supraviețuire, dar ele 

nu rezolva mare lucru, atâta timp cât profesorul nu câștigă nici o satisfacție profesionala iar 

conflictul nu este rezolvat”. 

• strategii de diminuare  

Se refera la acțiuni de amânare, răspunsuri tangențiale, evitarea, apeluri la generalizare. 

Acțiunile de amânare, așa cum sugerează chiar numele, implica amânarea unor decizii pentru 

a evita precipitarea unei crize sau pentru ca profesorul  nu este sigur de urmările imediate ale 

deciziilor pe care urmează sa le ia. 

Răspunsurile tangențiale sunt acelea care vizează problemele periferice, ignorând deliberat 

sursele principale de conflict. 

Profesorul recurge la evitare când este invitat sa ia poziție într-un conflict, știind dinainte ca 

orice poziție ar adopta, acesta ar duce la escaladarea conflictului. 

Apelul la generalizare este utilizat când profesorul vrea sa descurajeze o solicitare imperioasa 

din partea unui elev; el trebuie sa demonstreze elevului ca, venită din partea  lui, devine 

nerezonabila. Sunders notează ca acest tip de strategii este nesatisfăcător, pentru ca nu 

rezolva situația conflictuala. 

Aceste strategii includ strategiile de putere si strategiile de negociere. 

Un profesor poate recurge și la strategiile de putere si strategiile de negociere. Astfel la 

strategiile de putere recurge când aplica metoda divide et impera (efectul ar fi fragmentarea 

situației conflictuale sau a masivității grupului de elevi angajați în conflict), când recurge la 

procedee axate pe principiul pseudo-puterii, adică preferând amenințări pe care știe ca nu le 

va traduce în practica, de fiecare data când manipulează recompense, dar din când în când 

face apel la tradiția scolii: „Nu așa se procedează în școala noastră”. 

Strategiile de negociere se pot aplica doar când deznodământul situației conflictuale nu pare 

a fi iminent, iar „actorii” par dispuși sa accepte o soluție raționala. În acest sens Saunders 

amintește trei procedee: 

• compromisul; 

• apelul la afiliere; 
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• pseudo-compromisul. 

Compromisul reclamă o atenție sporită din partea profesorului, deoarece poate constitui un 

precedent la care elevii pot recurge ulterior. 

Apelul la afiliere nu se poate produce decât daca exista deja un sistem curent si acceptat  de 

permisivități si interdicții care sa le permită  elevilor „neutri” sa se desolidarizeze de 

„turbulenți” fără ca acest lucru sa afecteze relațiile lor ulterioare. De aceea, 

profesorul  trebuie sa recurgă la acestea doar în ultima instanță si numai daca are siguranța 

respectivului sistem de permisivități si interdicții. 

Pseudo-compromisul ridica probleme ulterioare detensionării situației, legate de posibila stare 

de frustrare pe care o poate resimți elevul, daca nu a înțeles între timp  ca pretențiile  lui sunt 

absurde sau exagerate. 

În același context cu Saunders, C.Watkins si H.Wagner sugerează câteva exigente a căror 

respectare poate contribui la detensionarea unei situații conflictuale: 

• Evită amenințările cu elevii în fața clasei, deoarece poziția lor poate câștiga noi 

aderenți. 

• Întrebă elevul dacă disputa este atât de importantă pentru el încât să merite o 

asemenea escaladare. 

• Evită amenințările de orice  fel ,mai ales acelea  care pot fi percepute  ca amenințări 

fizice. 

• Caută acea alternativă care să dea câștig de cauză amândurora. 

• Încurajează elevul să spună cât mai multe despre percepția sa asupra stării 

conflictuale. 

• Explică în mod limpede propria percepție asupra stării conflictuale respective. 
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MODALITĂŢI CONCRETE DE STIMULARE A CREATIVITĂŢII LA 

PREŞCOLARI 

 

Prof. Leanca Maria – Grădiniţa M.Ap.N. Nr.2, Bucureşti, Sector 1 

 

 
Educatoarea are menirea să îndrume formarea copilului într-o perioadă de mare 

importanţă pentru devenirea acestuia. 

 În învăţământul actual, problema care se pune nu este aceea a obţinerii unor rezultate 

anume, ci a dezvoltării maxime a potenţialului fiecărui copil.Acest lucru presupune ameliorări 

la nivelul conţinutului de învăţământ, sub următoarele aspecte: calitatea educatorului, 

autoeducaţia şi educaţia permanentă, conducerea ştiinţifică a învăţării, cunoaşterea copilului. 

Actul creaţiei, prezent de la cea mai fragedă vârstă, trebuie stimulat permanent prin 

crearea unor condiţii optime manifestării creativităţii. 

Am căutat răspunsuri la întrebările: 

        -creativitate- în ce scop? Pentru a ne putea desăvîrşi, realiza şi actualiza, pentru a trăi 

conştient, pentru a putea contribui activ la modelarea lumii. 

        -creativitate- în ce mod? Prin atitudinea deschisă, receptivă faţă de mediul înconjurător, 

prin acceptarea provocării ce porneşte de la mediu, pentru a ne confrunta cu el, pentru a deveni 

o parte a acestui mediu. 

          Creativitatea poate fi utilă individului în orice domeniu şi situaţie a vieţii sale.Decisiv în 

această privinţă este modul creativ de a pune problema. Pentru rezolvarea creativă a 

problemelor, eul ţine seama de situaţia dată, de sarcinile ce îi stau în faţă. 

Una dintre cele mai importante premise ale creativităţii constă în disponibilitatea de a 

lua totul de la capăt, de a considera că nimic  nu este definitiv, că nici un proces nu este încheiat 

odată pentru totdeauna . Nu există nici o situaţie conştientă care să nu permită o participare 

creativă. 

       Preşcolaritatea este vărsta la care este imperios necesară stimularea potenţialului creativ 

al copilului, necunoscut sau neexprimat încă, prin cunoaşterea şi stimularea aptitudinilor, prin 

mobilizarea resurselor existente şi prin susţinerea manifestării lor prin mobilizarea intrinsecă. 

De la această vârstă trebuie cultivate unele valori, originalitatea, perseverenţa, interesele 

cognitive, dar şi artistice. 

       Termenul de creativitate îşi are originea în cuvăntul latin creare, care înseamnă a 

zămisli, a făuri, a crea, a naşte. Însăşi originea cuvântului demonstrează că termenul de 
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creativitate defineşte un proces, un act dinamic care se dezvoltă, se desăvârşeşte şi cuprinde 

atât originea cât şi scopul. 

     Ideea dezvoltării creativităţii copiilor, pusă insistent în ultima vreme, pune 

educatorului o serie de probleme privnd modul de manifestare a creativităţii, factorii şi 

metodele de stimulare a creativităţii, modalităţi de evaluare a creaţiilor plastice ale copiilor. 

            Am iniţiat o perioadă de testare a copiilor pentru a le evalua nivelul de priceperi şi 

deprinderi şi potenţialul creativ. Ştiut fiind faptul că una dintre preferinţele copiilor este aceea 

de a desena oameni, le-am dat ca temă de lucru realizarea figurii umane. Acest prim desen tip 

caracteristic pentru copiii de aproximativ 3 ani, corespunde unei manifestări a ccea ce numea 

Luquet, „ realismul intelectual”.El corespunde unui model interior, copilul desenând nu ceea 

ce vede, ci ceea ce ştie. Omul desenat de copil este proiecţia imaginii pe care şi-o face despre 

propriul său corp. Unii copii au desenat o formă cefalopodă unde mâinile şi picioarele pornesc 

de la cap şi sunt reprezentate ochii, nasul, gura.Alti copii au reprodus multiplicat aceeaşi figură, 

indicând fluenţa. Puţini dintre aceştia au reprodus figuri umane cu alt chip, ceea ce indică 

flexibilitatea.Şi culorile utilizate sunt de o mare importanţă în evaluarea lucrarilor, ele fiind 

relevante pentru impulsurile lor cele mai profunde , aceste culori fiind totdeauna mai mult „ 

expresive” decât „specifice”.Toate acestea duc la ideea că grădiniţa , prin activităţile 

desfăşurate într-un cadru organizat, influenţează pozitiv evoluţia copilului. Prin activităţile de 

observare a corpului omenesc se precizează părţile componente ale acestuia şi funcţiile lor. 

Prin diferite jocuri didactice se completează silueta umană cu părtile care lipsesc. Prin 

exersarea unor jocuri, a unor exerciţii fizice, copiii recunosc şi folosesc anumite segmente ale 

corpului. De aici se constată legătura omului cu mediul,copilul, realizând că nu se  poate 

desprinde de acesta, fiind într-o permanentă interdependenţă. 

O altă probă foarte importantă în evaluarea iniţială a copiilor a fost proba “Forme 

geometrice”în care am urmărit evoluţia celor trei parametri de bază ai creativităţii: fluenţă , 

flexibilitate,originalitate. Copiii au primit fişe conţinând conturul figurilor geometrice deja 

cunoscute, pe care trebuia să le completeze cu detalii, astfel încât să obţină imaginile unor 

obiecte sau fiinţe cunoscute. Aceeaşi probă am aplicat-o şi după derularea programului creativ. 

Analiza rezultatelor a relevat schimbări semnificative în cadrul celor trei parametri : o evoluţie 

sigură a parametrilor fluenţă ,flexibilitate şi o dinamică mai lentă în cazul originalităţii. 

         Evoluţia creativităţii grafic-figurale înregistrată, poate fi explicată atât prin volumul mai 

mare de achiziţii cognitive şi operaţionale, cât şi prin aportul antrenamentului creativ la care 

au fost supuşi şi a climatului creativ asociat acestuia. 
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        Rezultatele pozitive semnalate oglindesc aptitudinile creative ale copiilor. Datoria 

noastră, a adulţilor, este de a lăsa copilul liber, nesilit, să-şi exprime grafic experienţa personală, 

potrivit nivelului său de dezvoltare.Individualitatea preşcolară este justificată psihologic de 

diferenţele cantitative şi calitative care există între copii, chiar dacă ei sunt de aceeaşi vârstă şi 

aparţin aceluiaşi mediu. În activitatea pe care o desfăşurăm, trebuie să ținem seama permanent 

de această variabilitate.    

        Acţiunea experimentală a constat în desfăşurarea unei activităţi pe săptămână cu grupa 

experimentală conform unui program creativ ce a vizat mai multe categorii de activitate , cu 

următoarele obiective: 

➢  Să descopere cât mai multe cuvinte care încep cu sunetele date 

➢ Să descopere cât mai multe cuvinte care incep cu silabele date 

➢ Să stabilească cât mai multe asemanări între doi termeni pereche 

➢ Să schimbe motivate, logic finalul unei bucăţi literare 

➢ Să născocească cât mai multe consecinţe ale unei situaţii date 

➢ Să ilustreze grafic textul unei lecturi literare 

➢ Să ilustreze prin desen conţinutul unor proverbe si zicători 

➢ Să completeze linii frânte, curbe, paralele aşa încât să rezulte diverse obiecte, 

personaje, peisaje şi să elaboreye titluri originale pentru aceste desene 

➢ Să combine anumite părţi ale animalelor cunoscute pentru a obţine imaginea unui 

animal fantastic, folosind tehnici specifice artei plastice 

➢ Să completeze prin puncte, amprentele obţinute cu degetul, palma sau piciorul 

înmuiate în tempera, realizând forme spontane 

➢ Să compună figuri umane, folosind pătratul, triunghiul, cercul.   

          Am căutat să asigur suporturi variate de lucru-hârtie, textile, carton, sticlă, ceramică, 

tablă-instrumente diversificate- pensule, beţişoare, peniţe, paie, bile, piaptăn, burete şi vopsele 

care se pretează temei- acuarele, tempera, guaşe, creioane colorate, ceracolor, cărbune.  

          La temele plastice care puteau fi realizate prin mai multe procedee tehnice însuşite 

anterior-stropire,fuzionare, estompare, dactilo-pictură, folosirea ştampilelor şi a şabloanelor, 

am dat libertate deplină copiilor în alegerea acestora.  

         Am pus, de asemenea, accent pe manifestarea liberă, neîngrădită a imaginaţiei copiilor, 

lucru ce reiese şi din modul de formulare a temelor.  

         În vederea stimulării interesului pentru artă şi dezvoltarea gustului estetic am organizat 

vizite la Muzeul de artă.  
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        Am organizat expoziţii cu lucrări ale copiilor, punându-i chiar pe ei să selecteze cele 

mai bune lucrări.  

       În cadrul cercetării efectuate am urmărit posibilităţile reale de a organiza activităţile 

plastice prin metode cu caracter preponderent creativ.  

        Probele de creativitate presupun schimbarea comportamentului copiilor prin trecerea 

de la atitudinea de confort, imitaţie, memorare, la atitudinea de efort, elaborări, interpretări 

personale.  

       Copiii privesc cu interes acest gen de organizare şi acţionează corespunzător, am putea 

spune, surprinzător. Important este modul în care educatoarea concepe şi administrează sarcini 

divergente în predarea cunoştinţelor, cum promovează şi menţine un climat creativ, cum 

controlează producţiile creative şi indicatorii de potenţial.  

       Rezultatele experimentului desfăşurat, atât cele cantitative , cât şi mutaţiile calitative, 

devin argumente de validare a ipotezei de la care am pornit, deci copiii preşcolari sunt capabili 

de performanţe creative superioare când învăţarea este de tip creativ ( sarcini de ordin 

constructiv, de elaborare creativă, situaţii problemă de tip divergent ) şi când climatul  educativ 

angajează şi stimulează independenţa şi spontaneitatea creatoare a copiilor. 

        Din analiza produselor plastice ale copiilor, am constat că activitatea creatoare este 

influenţata de modul de planificare, organizare, de comportamentul educatoarei în conducerea 

acestui tip de activităţi. De aici, decurg unele măsuri ameliorative care,fiind respectate, 

imbunătăţesc simţitor activitatea creatoare a preşcolarilor.  

Cadrul ambiental are un rol hotărâtor în declanşarea mecanismelor interioare ale 

sufletului, în realizarea unui climat propice desfăşurării procesului creativ. Decoraţia pereţilor 

trebuie să fie schimbată periodic, aducând astfel o notă de prospeţime, de dinamică, de noutate. 

Un cadru astfel creat oferă copilului posibilitatea unei odihne active, a unei reconfortări prin 

munca. 

           Viaţa copiilor in grădiniţă trebuie sa aibă un conţinut bogat pentru a contribui la 

dezvoltarea unor interese cât mai diverse. Copiii sunt  foarte interesaţi de concret, iar „faptele 

vii” reprezintă principiul de baza in organizarea vieţii copiilor. Activitatea din grădiniţă, 

intotdeauna vie, interesantă, atrăgătoare, supune totodată copilul unor eforturi şi încordări, 

pregătindu-l pentru învingerea dificultăţilor de mai târziu. 

 În concluzie 

➢ Pogramul creativ a  dus la schimbarea comportamentului copiilor prin trecerea de la 

atitudinea de confort, imitaţie , memorare, la atitudinea de efort, elaborări, interpretări 

personale.    
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➢  Conştientizarea de către copii apropriului potenţial creativ, contribue la dobândirea 

încrederii în forţele proprii, la exprimarea dorinţei de a lucra cât mai mult pentru a se 

evidenţia prin producţii cu note deosebite de originalitate.  

➢ Disponibilităţile creative ale preşcolarilor dovedite în cadrul antrenamentului creativ devin 

o premisă a dezvoltării creativităţii, dacă sunt valorificate şi în cadrul celorlalte categorii 

de activitate.  

Se impune deci, includerea în activitatea copiilor a unor aplicaţii analoage celor implicate 

în probele specifice de psihodiagnoză a creativităţii. 
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CLASIC  ȘI   MODERN  ÎN  PREDAREA DISCIPLINELOR 

ECONOMICE 
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LICEUL TEHNOLOGIC ”TUDOR VLADIMIRESCU”, JUD. GALAȚI 

 

  

 

 În cadrul liceelor tehnologice, pentru calificarea tehnician în activități de comerț,  în 

activitatea de predare-învățare-evaluare a disciplinelor economice din cadrul acestui profil se 

realizează metoda modernă ”firma de exercițiu”. 

 Metoda ”firma de exercițiu” este inclusă în cadrul curriculum-ului din cadrul profilului 

servicii, dar poate fi studiată și de către elevii de la alte profiluri, fiind o oportunitate pentru de 

a dobândi competențe antreprenoriale. Această metodă are în vedere înființarea de firme 

virtuale, având drept model firme reale.  

 Această metodă este una interactivă, având în vedere abordarea aplicativă a învățării. 

Se are în vedere familiarizarea elevilor cu activitățile din firmele reale, simularea unor procese 

specifice mediului real de afaceri, dezvoltarea gândirii critice, a lucrului în echipă, facilitând 

trecerea elevilor de pe băncile școlii la inserția pe piața muncii. Firma de exercițiu își desfășoară 

activitatea practică pe departamente. Elevii lucrează în aceste departamente conform 

organigramei firmei, desfășurând activități specifice acesteia. 

 Pentru atingerea competențelor antreprenoriale în predarea disciplinelor economice se 

îmbină armonios unele metodele clasice de predare cu metoda firmă de exercițiu. 

 Printre metodele clasice folosite în cadrul lecțiilor la disciplinele economice amintim 

descrierea, explicația, conversația euristică, dezbaterea, problematizarea. Aceste metode ajută 

la învățarea noțiunilor teoretice. Printre avantajele acestor metode se pot aminti: se transmite 

un volum mare de informații într-un interval de timp relativ scurt, se clarifică noțiunile de bază, 

se folosesc în mod adecvat termenii de specialitate, permite adaptarea discursului verbal, 

influențănd atitudinele și convingerile elevilor. Principalul mare dezavantaj îl reprezintă falptul 

că transmiterea cunoștințelor se realizează  în sens unic de la profesor către elevi. 

 Utilizarea calculatorului, internetului și a diferitelor programe și instrumente digitale pe 

care le pun la dispoziție noile tehnologii sunt nelipsite în cadrul activității din firma de exercițiu. 

Voi exemplifica în cele ce urmează un moment din activitatea firmei de exercițiu prin 

descrierea uneia dintre activitățile departamentului de marketing. Elevii lucrează în echipă în 
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acest departament și au de realizat pliante, broșuri, cărți de vizită pentru realizarea campaniei 

publicitare a firmei de exercițiu. Este o activitate care îi încântă foarte mult pe elevi. Au prilejul 

să fie creativi, să folosească calculatorul, telefonul, internetul și diferite instrumente digitale 

pentru a crea mai multe materiale publicitare. 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Începuturile sunt timide, dar elevii manifestă interes și participă în mod activ la lecțiile din 

cadrul firmelor de exercițiu. Acest  aspect nu este de neglijat având în vedere dificultățile 

întâlnite în ultima perioadă în a atrage interesul elevilor pentru educație și pentru motivarea 

continuării studiilor liceale, mai ales în mediul rural. 
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1. Cerghit, I., - ”Metode de învățământ” (IV), Editura Polirom, Iași, 2006, p.70-88; 
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3. Nițucă, Costică, Stanciu, Tudor – ”Didactica disciplielor tehnice”, Editura 

Performantica, Iași, 2006, p. 65-83 

4. Vlăduț, Z., E., Ștefănescu, M., Esterman, Ch., - ”Ghidul firmei de exercițiu: Cea mai 

bună practică”, Editura Didactică și pedagogică, București, 2012, p. 9-17 
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TEORIA JOCURILOR DE LIMBAJ  

Eseu didactic de Lemny Speranța,  

profesor de filosofie la Liceul  Pedagogic ”Nicolae Iorga”, Botoşani.  

Capitolul  I - Axiome 

1. Limbajul presupune un număr finit de semne. 

2. Limitele limbajului sunt limitele lumii. (Wittgenstein – Tractatus.) 

3. Numai lumea misticului este finită. Lumea omului areligios este infinită. Acesta este un 

paradox lesne de înțeles de antic și un medieval, greu de înțeles de omul contemporan. ( 

Mircea Eliade - Sacru si profan)  

4. Limita sensului nu este doar una: linistea care preceda furtuna. Limita sensului este dubla. 

De o parte este mintea, de alta parte este lumea.  

5. Ceea ce se poate spune clar și precis are sens. Ceea ce este confuz este lipsit de sens.  

Pentru Wittgenstein a filosofa înseamnă a găsi sens în fraze aparent ininteligibile. Activitatea 

unui filosof este similară unui grămătic, nu unui arheolog.  

Deoarece multe aserțiuni filosofice sunt precum salatele de sezon, fiecare filosof este un om 

proaspăt trezit din somn.  

Pentru că în filozofie s-au spus vrute și nevrute este bine să nu ne repezim în salate stătute.  

Întrucât fiecare filosof este un stilist înnăscut, când te doare capul înseamnă că ai oftat prea 

mult.  

Capitolul II. Definiții 

Ce este înțelesul unui cuvânt?  

În concluzie, Ludwig Wittgenstein este un exemplu atât modern, cât și postmodern - 

de logician onorabil. A scris puțin, a scris succint, a scris firesc (când a avut el chef, în război, 

printre răniți sau în timp de pace, printre țânci), a vorbit singur la catedră sau a dialogat cu 

mulții ucenici, s-a supărat când n-a fost corect înțeles (inclusiv pe buni amici), a dat delete 

celor care l-au pomenit înainte ca el să fii murit, a dat ignore multiplelor surori, s-a simțit 

binișor lângă Platon, s-a simțit uluitor lângă Frege, și-a făcut de cap cu Russell, a muncit ca 

un apucat, a citit, a cântat, a audiat, a vizionat filme (pe care nu mereu le-a înțeles), a iubit, s-

a căsătorit, s-a despărțit de tot felul de erori și, la un moment dat, când a simțit că i-a sunat 
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ceasul a plecat în America, unde a și adormit. Greșit citit ca antifilosof, apreciat îndeosebi ca 

logician, Wittgenstein s-a luptat cu o tradiție întreagă de gândire până când a ajuns să poate 

explica clar și simplu cum intra lumina înțelesului în mintea unui copil de aproape un an. 

Pentru acest filosof, verbul a înțelege este un verb fundamental.  

Capitolul III. Teoreme 

Teorema 1. Wittgenstein a fost geniu. 

După părerea mea, cea mai interesantă propoziție pe care am citit-o cu privire la psihologie a 

fost: între fizică și psihologie nu este aproape nicio deosebire1, și a spus asta în calitate de 

savant, nu de fanatic necesitarist. (1. Ludwig Wittgenstein - Scrieri despre artă, psihologie și 

credință religioasă) 

Pentru psihologi, el este un caz, ținând seama de vertijul pe care ți-l da comparația dintre 

viața lui Einstein de pildă și viața sa. Pentru fizicieni, probabil că nu prezintă nici un interes, 

deși se pricepea la mecanică și aeronautică și destul de bine la muzică, atomi, molecule și 

culori. Se știe că a proiectat și a supravegheat el însuși cum se ridică o casă sub inspirația 

futuristului Adolf Loos. În sfârșit, nu-mi amintesc vreun rând în care să apară cuvântul 

pedagogie, dar oricine deschide Cercetările, descoperă cum fiecare rând este despre educație.  

Regula 1. Wittgenstein nu se poate lectura. El se studiază. Pentru asta îți trebuie carte, creion 

și caiet.  

Pe Wittgenstein l-a interesat modul cum învață să vorbească oamenii, semnificația cuvintelor, 

cum ajungem să transmitem un sens prin intermediul unui semn, cum se formează noțiunile, 

cum apar propozițiile, cum se derulează raționamentele, arta interpretării gesturilor, 

asociațiile dintre idei, relația dintre limbaj – lume și, nu în ultimul rând, cea dintre Dumnezeu 

și omul încurcat în lume.  Asemeni celei a lui Kant (asta spune chiar el, nu inventez), filosofia 

sa a fost scrisă pentru extratereștrii. Multiplele jocuri de limbaj prin care un cuvânt își 

dezvăluie semnificația și o propoziție sensul sunt un deliciu al Cercetărilor. Am găsit un 

articol pe internet scris în 89 despre Wittgenstein, (când noi nu aveam nicio traducere în 

românește din el, doar scurte fragmente în volume colective) în care era considerat unul 

dintre teoreticienii inteligenței artificiale tocmai datorită acestei teorii a jocurilor de limbaj și 

a sistemului notației binare din Tractatus.  

Teorema 2. Elevii de la clasele de socio - umane, conform programei, studiază acest filosof 

puțin mai detaliat decât ceilalți (există o lecție - Adevăr și Limbaj, în care teoria sa despre 
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nume este comparată cu cea platoniciană). Profesorul de logică îl întâlnește pe Wittgenstein 

pe parcursul anului cel puțin de trei ori: când le predă elevilor logica propozițiilor compuse, 

când se menționează sensul definiției ca traducere a unei expresii dintr-un limbaj în altul și 

când li se explică elevilor diferența dintre sens și semnificație. 

Regula 2. În finalul acestui referat am să atașez un fragment analizat din Tractatus logico - 

philosophicus 

”2.024. Substanţa este ceea ce există independent de ceea ce se întîmplă. 
2.025. Ea este formă și conținut. 

2.025.1. Spaţiu, timp şi culoare (calitatea de a fi colorat) sunt forme ale obiectelor. 
2026. Numai  dacă  există obiecte poate exista o formă stabilă a lumii.” 
(Ludwig Wittgenstein - pagina 82) 
 

Corolarul 1. Pentru un creator de jocuri pe calculator, cuvintele acesta sunt de un truism 

uluitor: background, domeniu virtual, formă, obiect, culoare, textură, stabil, stabilitate, lume, 

configurație, a exista, a nu exista, a se întâmpla, a fi independent, etc. Wittgenstein este un 

precursor al programelor pentru calculator.  

Explicație:  

Pasul 1. Pentru un filosof cuvintele din fiecare enunțare sunt foarte dificile deoarece sunt 

principiale.  

Pasul 2. Principiile sunt greu de înțeles în absența lecturilor sau a profesorilor.  

Corolarul 2 și totodată Axioma 3. Când un om face o descoperire într-un domeniu el nu 

tace, ci urlă, zbiară, strigă, țipă, chiuie, se bucură. Așa este înțelesul în mintea unui om, de 

exemplu, al unui elev de liceu.  

Fiecare dintre aceste propoziții aparține unui autor - filosof dintr-un alt timp (mă refer la 

textul citat).  

Enunțare: Atenția unui elev nu se poate menține concentrată asupra unui autor mai mult de 1, 

2 minute. Așa am observat eu. Lectura pe telefon este obositoare. Exista un film despre el, 

dar nu este recomandat elevilor de liceu. Wittgenstein trebuie explicat cuvânt cu cuvânt.  

Wittgenstein este și pentru specialiști un autor greu. Dacă nu mă credeți, puteți întreba pe 

oricine. 
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2024 - conceptul de substanță ca substrat independent al unor calități virtuale - Leibniz, 

Descartes, Spinoza( un raționalist). Ea este specifică gândirii anticilor și medievalilor.  

2025. cert avem aici un Aristotel.  

2025.1- lista a trei dintre categoriile lui Aristotel și a două forme apriori kantiene (spațiu, 

timp)  

2026. Acesta a 4 a propoziție din textul citat este ceea ce face gândirea lui Wittgenstein 

uluitoare. Nu faptul că ea vine pe o tradiție, ci faptul că ea virează în mod intenționat dincolo 

de această tradiție. Nu întâmplător s-a spus de spre el că a produs în filozofie o ”Cotitură 

lingvistică” (Linguistic Turn). Aceasta a 4 a propoziție transformă logica și filosofia în 

teologie. 

 

Voi păstra un moment de reculegere în memoria acestui om minunat și cu asta am terminat. .i. 

Mulțumesc pentru oportunitatea de a scrie acest referat. Am folosit la maximum spațiul recomandat.  
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METODE ACTIV-PARTICIPATIVE FOLOSITE ÎN PREDAREA-

ÎNVĂȚAREA OPERAȚIILOR MATEMATICE 

 

Prof.înv.primar Mardare Corina-Elena 

Școala Gimnazială Luizi-Călugăra 

 

În sistemul actual de învățământ există preocupare din partea cadrelor didactice pentru 

alegerea celor mai eficiente strategii pentru realizarea unei învățări optime și utile elevilor. 

Accentul se pune pe folosirea din abundență a strategiilor didactice interactive ce sunt 

caracterizate ca fiind strategii de grup, reprezentând cooperarea elevilor în învățare. Lucrul în 

grup / microgrup determină colaborarea și sprijinirea reciprocă a copiilor în învățare, 

încurajând în același timp și intervențiile individuale. Prin utilizarea acestor stategii este 

antrenată în totalitate personalitatea elevilor, aceștia folosindu-și din plin abilitățile cognitive, 

afective, volitive și sociale. De asemenea, lucrul în grup înseamnă adaptare la regulile acestuia, 

acceptarea părerilor celorlalți, antrenarea capacităților autoevaluative. 

În lucrarea Pedagogie: dictionnaire des concepts cles. Apprentissages formation et 

psychologie cognitive, metodele active sunt acele metode „ care implică în mod real pe cel 

care învață, ținând să-l facă pe acesta să-și construiască singur propria cunoaștere, plecând 

de la studii de caz, jocuri de rol, situații propuse de el sau de formator, în care partea de 

implicare a celui care învață este puternică.” (1997, pag.265) 

În ierarhia strategiilor, strategiile didactice activ-participative sunt considerate a fi 

superioare celor tradiționale, dar nici acestea nu trebuie excluse datorită avantajelor. De aceea 

se recomandă o îmbinare a strategiilor tradiționale cu cele interactive pentru realizarea 

activizării elevilor. 

 Metodele activ-participative fac ca învățarea să fie mai profundă și de durată, contribuie 

la dezvoltarea abilităților de raționament de ordin superior la elevi, aduc bucurie și dorință în 

procesul de învățare. Elevii își construiesc propriile accepțiuni asupra materialului de însușit 

și, astfel ajung la o înțelegere proprie, reprezentând de fapt ceea ce se numește învățare. 

Această învățare este verificată de metodele active deoarece furnizează feedback referitor la 

înțelegerea materialului, iar cadrului didactic îi revine misiunea de a corecta neînțelegerile. 

Dezvoltându-și abilitățile de raționament și punerea în practică fac ca rezultatele obținute în  

urma evaluărilor date de cadrul didactic să fie pe măsură. Activitatea didactică, datorită acestor 

metode devine mai ușoară pentru că se insistă pe participarea activă a elevilor și lecțiile au un 

impact mai mare asupra lor. 
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 În ultimii ani, ca urmare a participării mele la o serie de cursuri de dezvoltare 

profesională și ca urmare a analizei profilului psiho-pedagogic al elevului din zilele noastre am 

concluzionat necesitatea utilizării în procesul instructiv-educativ a metodelor activ-

participative într-un procent ridicat. 

În activitatea desfășurată la clasă am încercat să aplic metode didactice activ-participative, 

pentru a demonstra că prin folosirea acestora randamentul școlar crește. Dintre acestea cel mai 

des am utilizat: metoda asaltului de idei (brainstormingul), metoda ciorchinele, metoda cubul, 

metoda piramidei sau a „ bulgărelui de zăpadă”, metoda Gândiți / Lucrați în perechi / 

Comunicați ( G. L. C. ), metoda Mozaicului etc. Metoda prin care am obținut cele mai bune 

rezultate s-a dovedit a fi metoda mozaicului.  

Metoda mozaicului (eng. jigsaw puzzle-mozaic ) sau „metoda grupurilor interdependente” 

este o strategie bazată pe învățarea în echipă, prin cooperare și interdepența grupurilor și 

predarea de către un coleg care devine expert în realizarea sarcinii de învățare. „ Metoda 

Mozaicului presupune împărțirea clasei în grupe de lucru, în cadrul cărora fiecare membru 

primește o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert, în așa fel încât ulterior să-și 

inițieze colegii cu privire la subiectul respectiv.”36 

În aplicarea acestei metode se impun respectarea etapelor: 

1. Stabilirea temei și fragmentarea acesteia în patru-cinci subteme, fiecare dintre acestea 

fiind date spre aprofundare unui membru al fiecărui grup;  

2. Organizarea grupelor de învățare : elevii sunt împărțiți în grupe inițiale de învățare cu 

un număr de membri cel puțin egal cu cel al secvențelor de conținut; fiecare elev 

primește un număr ( de la 1 la 4 sau 5) și primește ca sarcină studierea independentă a 

subtemei corespunzătoare numărului său; elevii cu același număr din fiecare echipă vor 

deveni „experți” în subtema aprofundată. 

3. Constituirea grupelor de experți constă în reunirea specialiștilor pe o anumită temă din 

grupurile inițiale, pe baza numărului care îl dețin pentru discutarea subiectului și a 

modului prin care să-l facă cunoscut celorlalți membri ai grupului. În această secțiune, 

învățarea prin cooperare presupune următoarele activități: „elevii citesc, discută, 

încearcă să înțeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au înțeles  

4. colegilor din grupul de origine. Este foarte important ca fiecare membru al grupului de 

experți să înțeleagă că el este responsabil de predarea secțiunii respective celorlalți 

 
36Ilie, E., Didactica limbii și literaturii române. Iași: Polirom. 2014 
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membri ai grupului inițial. 

5. Reîntoarcerea în grupa inițială : fiecare expert se întoarce în cadrul grupului de studiu 

inițial și depun efort în transmiterea succintă și atractivă a problemei studiate; pot fi 

adresate întrebări pentru lămurirea unor aspecte din cele prezentate; în același timp, 

rețin la rândul lor informațiile transmise de colegii lor. 

6. Evaluarea constă în prezentarea rezultatelor învățării în fața clasei; cuatificarea muncii 

poate fi realizată pe cale orală de către colegi și cadru didactic sau în scris- prin 

chestionare, fișe de evaluare numai de cadrul didactic. 

Metoda Mozaicului am folosit-o în ora de matematică în vederea recapitulării și 

sistematizării operațiilor matematice din cadrul unității de învățare: „Se apropie vacanța mare” 

având ca temă- Operații matematice cu numere naturale 0 – 1000. 

Grupa de experți numărul 1 –Adunarea numerelor naturale 

1. Completează: Numerele care se adună se numesc……………………………… 

Rezultatul operației de adunare se numește……………………………………… 

2. Încercuiește rezultatul corect:  234 + 275 = 834, 509, 498          

432 + 279 = 723, 711, 698 

3. Un termen al adunării este 256. Al doilea termen este cu 367 mai mare. Află suma lor.  

4. Rezolvați problema: Într-un parc s-au plantat 245 fire de lalele și cu 105 mai multe fire 

de narcise. Câte fire de flori s-au plantat în parc. 

Grupa de experți numărul 2 – Scăderea numerelor naturale 

1. Completează: Descăzutul este …………………………………………………… 

Rezultatul operației de scădere se numește……………………………………… 

2. Încercuiește răspunsul corect:  745 – 235 = 534, 510, 465              

967 – 459 = 356, 508, 476  

3. Cu cât este mai mic numărul 132 decât  diferența numerelor 654 și 325. 

4. Rezolvați problema: În timpul unei vijelii, într-o rezervație din cele 734 de garofițe și 

854 de bujori s-au rupt 253 de fire, respectiv 156 de fire. Câte fire din fel au rămas? 

Grupa de experți numărul 3 – Înmulțirea numerelor naturale 

1. Completează: Numerele care se înmulțesc se numesc…………………………… 

Rezultatul operației de înmulțire se numește…………………………………… 

2. Încercuiește răspunsul corect: 7 x 9 = 56, 78, 63                     9 x 6 = 45, 54, 64 

3.  Un factor al unei înmulțirii este 3. Celălalt factor este mai mare de 3 ori. Care este 

produsul celor doi factori? 

4. George a pescuit într-o zi 9 știuci și în a doua zi de 2 ori mai multe, iar prietenul său 



210 

 

Andrei a pescuit în prima zi 4 știuci și de 5 ori mai multe în a doua zi. Câți pești a 

pescuit fiecare copil? 

Grupa de experți numărul 4 – Împărțirea numerelor naturale 

1. Numărul care se împarte se numește…………………………………………… 

Rezultatul operației de împărțire se numește…………………………………… 

2. Încercuiește rezultatul corect: 63 : 9 = 8, 9, 7                    42 : 7 = 4, 5, 6 

3. Deîmpărțitul este 16. Împărțitorul este de 2 ori mai mic. Aflați câtul numerelor. 

4.  Într-o săptămână un copil consumă 12 mere, pere un sfert din numărul lor iar banane 

jumătate din numărul perelor. Câte fructe de fiecare fel consumă copilul? 

După expirarea timpului rezervat rezolvării sarcinilor experților, aceștia s-au întors la 

grupele inițiale pentru a le comunica colegilor modul de rezolvare al cerințelor. Fiecare echipă 

a  prezentat rezultatele învățării în fața clasei, concluzionându-se că cele patru grupe au avut 

de rezolvat sarcini referitoare la câte o operație matematică din cele învățate. 

Prin utilizarea metodei mozaicului se dezvoltă capacitățile de comunicare, 

interrelaționare, cooperare, rezolvare de probleme. Această metodă are rolul de a consolida 

coeziunea grupurilor, facilitează capacitatea de achiziționare a cunoștințelor de către colegi, 

elimină ierarhizarea în cadrul grupurilor, întrucât elevii cu abilități deosebite învață de la 

ceilalți în aceeași măsură în care ei își ajută colegii să înțeleagă și să-și însușească o subtemă. 

Elevii învață să-și cuantifice propriile capacități, să comunice ideile personale, capătă 

încrederea de a vorbi celorlalți, exersându-și deprinderile de prezentare. Cooperarea și 

interdependența dintre membrii grupului fac ca soluționarea problemei să fie atât „profitul ” 

grupului cât și al fiecărui individ. 

 Pentru a obține rezultate pozitive, elevul depune efort în aceste activități construite cu 

ajutorul metodelor active. Pe baza efortului propriu, cât și a construcției operațiilor mintale 

aceste metode facilitează elaborarea noilor cunoștințe, eliminându-se într-o oarecare măsură, 

învățarea mecanică a unor cunoștințe, preluarea unor judecăți fără a fi trecute prin filtrul 

propriu, reproducerea exemplelor etc. 
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                                            CLASIC  ȘI  MODERN – O PROVOCARE 

 

 

                                        prof.înv.primar Marusac Livia 

                                                          Școala Profesională ,,Gheorghe Burac,, Vlăsinești 

 

 

 

        , ...săracă este activitatea unei școli care se îngrijește numai  de «umplerea» capului 

elevului cu cunoștinte, având convingerea că în acest mod, se va dezvolta  cel puțin 

inteligența acestuia" 

                                                                                             ( V. Jincenty Okon ) 

           Educația rămâne un factor-cheie când discutăm despre pregătirea generațiilor tinere 

pentru viitor. Lumea s-a schimbat substanțial în ultimul secol, de aceea modul în care ne 

educăm copiii nu poate să rămână același. Corect construită, educația care se adaptează 

nevoilor și unicității elevilor aduce beneficii reale în formarea lor ca adulți împliniți. 

 În abundenţa informaţională cu care societatea actuală se confruntă, sistemul 

educaţional are dificilul rol de a forma personalităţi care să ştie să discearnă informaţia 

preţioasă de cea excedentară, de a extrage esenţialul din general. Astfel, în educaţie a apărut 

termenul de „educaţie modernă”. Pentru unii, modernitatea este opusă practicilor tradiţionale 

şi se caracterizează prin schimbare, inovaţie şi dinamism. În societatea actuală, cunoaşterea 

trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu doar pentru „a şti” şi a stoca o serie de informaţii 

din diferite domenii ci înveţi pentru „a face”, pentru „a folosi” ceea ce ştii, pentru „a aplica” 

ceea ce ai acumulat, în folosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat este 

dezideratul major al educaţiei actuale. 

 

           TRADIȚIONAL               MODERN 

 

 

 

 

 

Elevii sunt în bănci, unii în 

spatele celorlalţi, câte unul 

sau câte doi /privirile aţintite 

înainte (acolo sunt catedra şi 

profesorul 

Elevii sunt pretutindeni în 

clasă. 

Ei se grupează / sunt 

grupaţi potrivit opţiunilor 

de studiu şi resurselor 

asigurate de profesor. 
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  ORGANIZAREA  

CLASEI 

Unde găsesc ei răspunsurile 

la confruntările personale ? 

Elevii privesc unii la alţii, 

faţă în faţă. Ei comunică. 

Toţi au şansa dialogului 

efectiv. 

În parteneriat cu profesorul 

ei vor găsi răspunsurile… 

 

 

 

 

              ELEVUL 

Urmăreşte explicaţia 

profesorului. 

Încearcă să reţină şi să 

reproducă ideile auzite. 

Acceptă în mod pasiv ideile 

transmise. 

Lucrează izolat. 

Realizează un schimb de 

idei cu ceilalţi. 

Cooperează în rezolvarea 

sarcinilor de lucru. 

Exprimă puncte de vedere 

proprii. 

Argumentează, pune şi îşi 

pune întrebări cu scopul de 

a înţelege. 

 

 

         PROFESORUL 

Expune, ţine prelegeri. 

Impune puncte de vedere. 

Se consideră şi se manifestă 

“ca un părinte”. 

Facilitează şi moderează 

învăţarea 

Ajută elevii să înţeleagă şi 

să explice punctele de 

vedere. 

Este partener în învăţare. 

 

 

MODUL DE REALIZARE 

A  

             ÎNVĂȚĂRII 

Învăţarea are loc 

predominant prin memorare 

şi reproducere de cunoştinţe. 

Învăţarea conduce la 

competiţie între elevi, cu 

scopul de ierarhizare. 

Învăţarea are loc 

predominant prin formare 

de competenţe şi deprinderi 

practice. 

Învăţarea se realizează prin 

cooperare. 

 

 

 

 

           EVALUAREA 

Vizează măsurarea şi 

aprecierea cunoştinţelor (ce 

ştie elevul). 

Pune accent pe aspectul 

cantitativ (cât de multă 

informaţie deţine elevul). 

Vizează clasificarea elevilor 

Vizează măsurarea şi 

aprecierea competenţelor 

(ce ştie să facă elevul cu 

ceea ce ştie). 

Vizează progresul în 

învăţare la fiecare elev. 
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Pune accent pe elementele 

de ordin calitativ (valori, 

atitudini). 

 

Metodele tradiționale, clasice sunt acceptate ca fiind cele cu pronunțat caracter oral: 

povestirea, explicația și prelegerea școlară, lucrul cu manualul, exercițiul. Ele pot să apară în 

forma lor „pură”, dar mai nou se completează cu unele moderne, ca și conversația sau 

demonstrația în funcție de materia la care sunt folosite.  

Modelul tradiţional de predare nu răspunde noilor tendinţe in didactica modernă, fiind 

fondat pe „triada învăţare frontală – studiul manualului – chestionarea”, pe un model de 

învăţare pasiv. În mod tradiţional, cadrului didactic îi revine rolul major şi activ în cadrul 

procesului didactic (cel de emiţător, acela de a transmite cunoştinţele spre un receptor 

aproape pasiv,determinat să memoreze şi să reproducă informaţia . 

       Metodele moderne- activ-participative- pun accent pe învățarea prin cooperare .  Prin 

participare, elevii își pot exprima opțiunile în domeniul educației, devenind  coparticipanți la 

propria formare. Elevii nu sunt doar receptor de informații, ci și un participant activ la 

educație. În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă 

pasul deosebit de la „a învăța” la „a învăța să fii și să devii”, adică pregătirea pentru a face 

față situațiilor, dobândind dorința de angajare și acțiune. Lecţia de predare-învăţare devine 

astfel “o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă activ, după puterile proprii, întâlnind 

probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi descoperind soluţii plauzibile. Rolul 

profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare, iar motivaţia activităţii reiese din 

paticiparea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e implicat  în procesul de predare, de 

învăţare şi de evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată 

de satisfacţia cooperării. Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care 

asigură dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca 

profesorul să medieze între elev şi lumea cel înconjoară. El trebuie nu numai să organizeze 

spaţiul şi activitatea, ci şi să participe alături de elevi la elaborarea cunoştintelor; să servească 

drept model în legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre ele . 

În învățământul primar abordarea integrată a conținuturilor este o necesitate, dată de 

nevoia firească a școlarului mic de a explora mediul apropiat, fizic și social, de a-l cunoaște și 

a-l stăpâni, preocupare ce este pe deplin întâmpinată în condițiile structurării interdisciplinare 

a curriculum-ului. Această, deoarece modul natural al elevilor de a învață despre ceea ce îi 
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înconjoară nu este acumularea de cunoștințe pe domenii ale științei, ci, dimpotrivă, integrarea 

informațiilor, priceperilor, deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul 

sau a unor elemente de viață reală. 

         Ancorarea şcolii româneşti în secolul XXI presupune în mod obligatoriu utilizarea unor 

astfel de metode moderne. Nu este cazul să absolutizăm utilizarea acestor metode în 

detrimentul celor clasice. Un adevărat profesionist în predare (indiferent de disciplină) va 

trebui să ştie să adapteze demersul didactic. Sunt lecţii care în mod cert produc performanţe 

şcolare superioare numai cu ajutorul metodelor moderne, dar sunt şi lecţii în care prezenţa 

acestora nu este obligatorie.  

        Între învățământul tradițional și cel modern nu poate exista o opoziție clară , deoarece nu 

există clar delimitat un „prag” unde se termină tradiționalul și unde începe modernul. Este 

discutată însă relația dintre tradițional și modern privind metodele de predare, acestea fiind 

împărțite în tradiționale și moderne și văzute clar  în opoziție unele față de altele . 
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DINAMIZAREA  PROCESULUI  EDUCATIV  PRIN METODELE  

ACTIV-PARTICIPATIVE 

 

Profesor învățământ primar Matache Larisa 

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu”, Buzău 

 

Voi începe lucrarea de faţă cu o comparaţie absolut necesară între metodele de 

învăţământ tradiţionale şi cele moderne, în scopul înţelegerii împortanţei folosirii celor din 

urmă. După o scurtă introducere, în care vor fi prezentate câteva delimitări conceptuale ce se 

cuvin a fi menţionate şi o scurtă argumentare a necesităţii cunoaşterii şi folosirii acestora în 

practica educativă, voi trece în revistă câteva dintre cele mai importante metode aşa cum se 

regăsesc ele în literatură de specialitate. 

               Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale, 

se pune accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implică probleme organizatorice, 

procedurale şi materiale.  

              Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor educaţionale constituie metoda 

didactica. Metoda este selectată de cadrul didactic şi este pusă în aplicare în lecţii sau activităţi 

extraşcolare cu ajutorul elevilor şi în beneficiul acestora; presupune, în toate cazurile, o 

colaborare între profesor şi elev, participarea lor la căutare de soluţii, la distingerea dintre 

adevăr şi eroare şi care, sub forma unor variante şi/sau procedee selecţionate, se foloseşte 

pentru asimilarea cunoştinţelor, a trăirilor valorice şi a stimulării spiritului creativ. 

                Când se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul procesului 

de instructiv, de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de psihosogiologia 

grupurilor şcolare, de natura mijloacelor de învăţământ, de experienţa şi competenţa cadrului 

didactic. Modul de organizare a invăţarii se defineşte ca un grupaj de metode sau procedee 

care operează într-o anumită situaţie de învăţare. Toate aliajele şi combinaţiile metodologice, 

alese de fiecare cadru didactic, duc la aşa zisa denumire „mod de realizare a invăţarii”. 

            Activitatea la clasă ne-a demonstrat de fiecare dată că formarea de competenţe lectorale 

şi de interpretare a textului literar se produce efectiv prin valorificarea potenţialului intelectual 

propriu al elevilor în interacţiune cu situaţia de învăţare, în care rolul determinant îl au metodele 

și tehnicile aplicate. 

                  Metoda brainstorming 
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           Brainstormingul este una din cele mai răspândite metode în formarea elevilor în 

educaţie, în stimularea creativităţii, în domeniul afacerilor, al publicităţii, etc. 

          Un principiu al brainstormingului este: cantitatea generează calitatea. Conform acestui 

principiu, pentru a ajunge la idei viabile şi inedite este necesară o productivitate creativă cât 

mai mare. Prin folosirea acestei metode se provoacă şi se solicită participarea activă a elevilor, 

se dezvoltă capacitatea de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii în ceea ce 

priveşte alegerea soluţiilor optime şi se exersează atitudinea creativă şi exprimarea 

personalităţii. 

            De asemenea, utilizarea brainstormingului optimizează dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale – constatăm că persoanele din jur pot fi bune, valoroase, importante. 

                Identificarea soluţiilor pentru o problemă dată este un alt obiectiv al 

brainstormingului.În desfăşurarea lecţiilor în învăţământul primar se realizează de cele mai 

multe ori variante prescurtate ale metodei, obiectivul fundamental fiind acela de a-i determina 

pe elevi să-şi exprime liber opiniile, să formuleze idei proprii eliberate de prejudecăţi, să 

exerseze atitudini deschise şi creative în grup, să fie motivaţi pentru activitate, să înveţe într-o 

manieră plăcută şi atractivă, într-o ambianţă plină de prospeţime şi emulaţie. 

             Avantajele utilizării metodei brainstorming sunt multiple. Dintre acestea: 

- obţinerea rapidă şi uşoară a ideilor noi şi a soluţiilor rezolvatoare; 

- costurile reduse necesare folosirii metodei; 

- aplicabilitate largă, aproape în toate domeniile; 

- stimulează participarea activă şi crează posibilitatea contagiunii ideilor; 

-dezvoltă creativitatea,spontaneitatea,încrederea în sine prin procesul evaluării amânate; 

- dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă. 

              Brainstorming-ul se desfăşoară în cadrul unui grup format din maxim 30 de persoane, 

de preferinţă eterogen din punct de vedere al pregătirii şi al înclinaţiilor, sub coordonarea unui 

  (în cazul nostru-învăţătorul), care îndeplineşte rolul atât de animator, cât şi de mediator.Rolul 

învăţătorului este de a asculta cu atenţie pe elevi fără a interveni în discuţiile acestora; eventual, 

el poate intra în joc prin respectarea regulilor acestuia.Se mai recomandă ca grupul ce utilizează 

brainstorming-ul să fie compus dintr-un număr par de elevi. Folosită cu discernământ,această 

metodă stimulează creativitatea şi generează lecţii creative. Cu puţin curaj, acestea pot fi 

proiectate în parteneriat cu elevii. 

                Triada VAS (Văd, Aud, Simt ) vizează reacţia cititorului implicind trei acţiuni psihice 

de achiziţionare a informaţiei: vizuală, auditivă şi cinetică. Această tehnică este direcţionată 

spre perceperea şi interpretarea textului literar epic, încurajîndu-i pe elevi „să reflecteze asupra 
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celor citite şi să raporteze textul studiat la propria lor experienţă”. Înaintea lecturii unui basm 

de proporţii reduse,se distribuie elevilor fişeleVAS. 

                 După lectura cognitivă a poveştii, fie realizată de profesor, fie – de către elevi în 

mod independent, aceştia completează cercurile (ovalele) utilizînd un cuvînt/o îmbinare de 

cuvinte/un enunţ scurt. Această modalitate de lucru asupra textului unui basm este eficientă, 

fiindcă solicită din partea elevului o mai bună concentrare a atenţiei, fiindcă este o primă 

motivaţie pentru a savura plăcerea lecturii, o mobilizare şi o antrenare a tuturor elevilor într-un 

act de reflecţie asupra textului citit, raportarea la propriile experienţe de viaţă, la fenomenele şi 

evenimentele cotidiene. 

                 Este, de fapt, un prim impact al textului citit în formarea concepţiei despre lume, în 

formarea personalităţii elevului, un moment important în care se produc primele conexiuni 

personale între cititor şi autor. 

                Metoda cvintetului este o metodă nouă care pune accentul pe forţa creativă a 

elevului...şi, de acest lucru m-am convins chiar eu, de-a lungul orelor de limba şi literatura 

română. Cvintetul este o poezie care impune sintetizarea unor informaţii, conţinuturi 

înexprimări clare care descriu sau prezintă reflecţii asupra temei date sau subiectului dat. Este 

o poezie de 5 versuri a cărei construcţie are la bază anumite reguli pe care elevii trebuie să le 

respecte, iar timpul de întocmire este de 5-7 minute. Trebuie să le daţi un subiect ( un 

cuvântcheie din lecţia zilei respective sau din lecţia anterioară), iar ei, în timpul dat, trebuie să 

dovedească capacitatea lor de a crea şi de a fi receptivi la cele discutate în clasă. E o metodă 

eficientă care combină utilul cu plăcutul. 

                Regulile de intocmire a unui cvintet: 

♦ primul vers este format din cuvântul tematic ( un substantiv); 

♦ al doilea vers este format din 2 cuvinte ( adjective care să arate însuşirile cuvântului 

tematic) ; 

♦ al treilea vers este format din trei cuvinte ( verbe la gerunziu care să exprime acţiuni ale 

cuvântului tematic); 

♦ al patrulea vers este format din patru cuvinte ce alcătuiesc o propoziţie prin care se afirmă 

ceva esenţial despre cuvântul tematic; 

♦ al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt ( de obicei, verb), care sintetizează 

tema/ ideea . 

              Aplicarea metodelor moderne au scos în evidenţă crearea unei comunicări mai 

profunde între elev şi profesor; că implică  o educaţie bazată mai mult pe descoperire, cercetare 
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astfel că iniţiativa elevului de implicare in actul de învățare este mult mai intensă; el fiind atras 

cu pasiune de informaţiile primite. 
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ÎNVĂȚĂTORI DE IERI ȘI DE AZI 

 

                                                                                             Prof. Alina Mavrescu 

                                                                     Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani 

 

 

Activitatea „Învățători de ieri și de azi”, desfășurată cu prilejul aniversării a 100 de ani 

de învăţământ pedagogic  la Botoşani, s-a integrat în atmosfera festivă și emoționantă creată 

de elevii și de profesorii actuali ai școlii, dar și de cei care au contribuit, de-a lungul timpului, 

la făurirea bunului său renume, în special prin numeroase generații de învățători și educatoare. 

Într-un asemenea context, activitatea realizată la o clasă cu profil pedagogic a avut drept 

scop dezvoltarea interesului pentru propria formare și pentru cariera didactică, iar obiectivele 

au urmărit evidențierea rolului învățătorului în școală și în societate, identificarea unor modele 

în literatură și în realitate, dezvoltarea capacității de comunicare și de argumentare.  

O parte a activității s-a realizat sub forma unei dezbateri care a conturat profilul și 

statutul învățătorului de-a lungul timpului, pornind de la modele sau antimodele livrești, 

aparținând de cele mai multe ori trecutului, care au impus imaginea dascălului când rigid și 

tiranic, când blând și sensibil, oricum, o figură autoritară în comunitatea sa. Un reper pentru ce 

a însemnat vocație pedagogică, în realitate de această dată, este Ion Creangă, ale cărui inițiative 

au fost discutate și apreciate de elevi drept actuale, prin necontenitul său efort de a descoperi 

mijloace eficiente de instruire în școala primară.  

Societatea contemporană impune, după părerea elevilor, modelul învățătorului 

competent, nu doar capabil să transmită elevilor săi cunoștințe, ci să formeze deprinderi, să 

dezvolte valori morale, capacități intelectuale, să cultive personalitatea fiecărui elev în parte. 

Pe lângă datoria de a organiza procesul de învățare și de a-și educa elevii, învățătorul trebuie 

să-și asume și rolul de partener al educației, stabilind relații cu toți factorii implicați, în special 

cu familia, cu care împarte răspunderea formării copiilor.  

O altă parte a activitații a avut o puternică încărcătură emoțională prin prezența a două 

învățătoare, invitate pentru a le oferi elevilor alte modele, dar și alte perspective asupra 

profesiei pentru care aceștia se pregătesc. Prima dintre ele, cu o carieră didactică strălucită, a 

vorbit despre generațiile de copii ale căror imagini au rămas neatinse în mintea și sufletul 
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Doamnei, dar și despre importanța misiunii de dascăl, preocupat să  stimuleze dezvoltarea 

afectivă și intelectuală a elevilor săi, să cultive interesul pentru cunoaștere, curiozitatea, 

creativitatea și sensibilitatea acestora. Cea de-a doua, o tânără învățătoare, a evidențiat aspecte 

legate de acomodare și de integrare în noul context profesional, dar și de oportunitățile de 

perfecționare ale absolvenților de la profilul pedagogic.  

Concluziile activității „Învățători de ieri și de azi” impun sublinierea rolurilor pe care 

și le asumă învățătorul în școală și în comunitate. Dacă în școala tradițională, învățătorul juca 

rolul de transmițător al informației către elevi, în școala modernă, acesta devine conducătorul 

unui proces simultan, informativ și formativ, orientând și sprijinind elevii să ajungă prin efort 

propriu la descoperirea cunoștințelor pe care urmează să le prelucreze. Învățătorul, ca oricare 

alt cadru didactic, își asumă o multitudine de roluri a căror exercitare este dependentă de 

personalitatea lui. Practica școlară evidențiază diversitatea rolurilor unui învățător: expert al 

actului de predare-învățare, partener, lider, consilier, model, manager etc. Mai mult decât atât, 

dintotdeauna, profesiunea de dascăl a avut o dimensiune profund socială. Din această 

perspectivă, învățătorul este și un pedagog social, preocupat de a ridica gradul de cultură și de 

civilizație al comunității în care își desfășoară activitatea.  

Ca urmare, impactul activității „Învățători de ieri și de azi” vizează conștientizarea 

importanței formării viitorului pedagog, dar și a rolului învățătorului în școală și în societate, 

astfel încât acesta să achiziționeze și să probeze competențe de specialitate, psihopedagogice, 

psihosociale și manageriale. 
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RELAȚIA DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE 

 

Mavriche Diana-Mirabela 

Școala Gimnazială ”Emil Brăescu” Măgura 

 
 

         Între predare, învăţare şi evaluare există o interdependenţă dinamică, astfel încât, cele 

trei componente fundamentale ale procesului de învăţământ se află într-o perspectivă 

interrelaţionată, dinamică şi „organică” (M. Ionescu,  2003, pag.77) ale căror raporturi sau 

relaţii tind să se cristalizeze într-o interdependenţă: formativ-formatoare-autoformatoare. 

 Relaţia predare-învăţare-evaluare este formativă şi formatoare deoarece, dacă în 

didactica tradiţională predarea-învăţarea apărea ca o modalitate de comunicare unilaterală 

[profesor→elev şi elev→profesor], de transmitere a unui volum de informaţii specifice unui 

obiect de studiu şi de redare, de receptare imitativă a acestora, în didactica modernă relaţia 

predare-învăţare presupune crearea unor competenţe şi abilităţi specifice de studiu, a unor 

procese cognitive pe baza cărora elevul să dobândească o relativă autonomie în învăţare, să fie 

învăţat cum [şi nu neapărat numai ce] să înveţe, doar „predarea nu are sens decât în măsura în 

care determină un efort corespunzător de învăţare din partea elevilor, respectiv declanşează şi 

întreţine activitatea de învăţare a elevilor.” (M. Ionescu,  2003, pag.78) 

 Dacă relaţia de predare-învăţare-evaluare este formativă şi formatoare dezvoltând, 

în esenţa ei, un proces complex, la fiecare elev în parte, prin care acesta devine un actor 

activ al propriului său proces de formare, formându-şi competenţe, abilităţi, priceperi şi 

deprinderi de învăţare, atunci această relaţie cuprinde mijlocit sau nemijlocit şi categoria 

autoformării, în cadrul căreia conceptul esenţă este cel de evaluare, care implică ca parte 

de iniţiere şi de finalitate, procesul autoevaluării. 

 Sintetizând, trecerea de la aspectul formativ şi formator al relaţiei de predare-învăţare-

evaluare la acela de autoformare se poate observa şi printr-o analiză atentă a următoarelor 

argumente sintetice care reflectă procesualitatea însăşi a demersului de învăţare eficientă şi de 

evaluare formativă: 

Învăţarea eficientă semnifică: 

▪ Activitate sistematică (fizică, intelectuală) desfăşurată în vederea însuşirii de noi 

informaţii, 

▪ Proces de achiziţie mnezică, 

▪ Proces de asimilare activă şi interactivă de informaţii, 

Pentru a forma: 

▪ Abilităţi necesare învăţării continue (Cum îşi formează personalitatea elevii?) 

▪ Strategii cognitive (Cum învaţă elevii?) 

▪ Operaţii intelectuale (Cum se raportează la ceea ce au învăţat?) 

Ionescu, M., propune următorul tabel care este caracteristic relaţiilor specifice dintre 

profesor şi elev în învăţământul tradiţional, modernizat şi modern: (2003, pag.87) 

 

Tabelul 4. Relaţii ale interacţiunii profesor-elev: 

 
 
 

Tipul 

învăţământului 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea elevului În ce constă feed-

back-ul 
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Reprezentarea 

procesului de 

învăţământ 

Expectaţiile 

elevului 

 

      Propunem următoarea schematizare a procesului de învăţământ, având ca şi criteriu, 

modalitatea de raportare istorică la cele trei componente fundamentale ale acestuia şi 

includerea evaluării. (fig.I.3): 
 

Figura 3.  Relaţii ale interacţiunii predare-învăţare-evaluare: 

 

tradiţional modernizat modern 
cadrul didactic cadrul didactic cadrul didactic 

Predare 

↓ 

Învăţare 

↓ 

Evaluare 

 

Predare 

↕ 

Învăţare 

↓ 

Evaluare 

 

Predare 

↕ 
Învăţare 

↕ 

Evaluare 

 (autoevaluare) 
elev elev elev 

 

Profesia didactică presupune anumite abilităţi şi competenţe  privind aspectele 

psihologice specifice formării elevilor, implicate în procesualitatea complexă a 

activităţilor de învăţare-predare-evaluare. In acest sens este evidentă necesitatea unei 

abordări sintetice a perspectivelor psihologice privind predarea-învăţarea-evaluarea care 

să surprindă interdependenţa, caracterul unitar, indisolubil al acţiunilor de formare, având 

ca instanţă majoră producerea schimbării prin angajarea elevului în trăirea unor 

experienţe noi de  învăţare. 

Între predare şi învăţare există o legătură indisolubilă, astfel încât pe structurile de tip 

psihologic specifice învăţării, se pot dezvolta cel mai bine, comportamente de predare eficiente 

(Bruce Joyce, Marsha Weil, 1994). 
 Din această perspectivă, se propune depăşirea unor limite impuse de abordările 

preponderent unilaterale de factură psihologică, axate pe mecanismele şi procesele învăţării, 

specifice teoriei instruirii care accentuau funcţiile de predare (axate pe studierea metodelor de 

predare) în detrimentul funcţiilor de învăţare sau a teoriei evaluării. 

Modelul interactiv propus de I. Cerghit (1992) şi I. Neacşu (2000) accentuează corelaţia şi 

interdependenţa reciprocă predare-învăţare-evaluare  

 Romiţă B. Iucu (2002, pag. 75) propune următoarea schematizare: 
 

Figura 4. Instruirea şcolară  interactivă: 
 

  
               
       

 

                                                                                    predare                                                                                                             

predare 

Tradiţional Predare Memorare Reproducere 

Modernizat Predare 

Îndrumare 

Memorare 

Aplicare 

Reproducere 

Reconstruire 

Modern Îndrumare 

Predare 

Descoperire 

Aplicare 

Memorare 

Proiectare 

Reproducere 

 

Predare 

P E 
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                                                                                                   învăţare                                                                                                    

învăţare 
                                                                                                   evaluare                                                                                                     

evaluare 

 

 

Prin analiza acestui model, explicăm faptul  că o bună cunoaştere a procesului învăţării 

este eficientă, atât pentru profesor în luarea deciziilor de stimulare şi dirijare a activităţii interne 

şi externe a elevului, cât şi în cazul elevilor/studenţilor pentru dezvoltarea personală; 

automonitorizarea progresului. Controlul efortului investit în învăţare presupune cu necesitate 

un proces evolutiv, iar adoptarea unor decizii nu este posibilă decât printr-un proces evaluativ. 

Aşa cum afirmă I. Neacşu (2001), interesul pentru studiul sistematic al relaţiilor dintre 

predare, învăţare şi celelalte componente ale procesului instructiv-educativ, dar în special al 

relaţiilor dintre teoriile instruirii şi cele ale învăţării, este în continuă creştere.  
 Înţelegerea acestor inter-relaţii este semnificativă în formarea pentru profesia didactică, 

deoarece calitatea instruirii depinde de reprezentarea pe care o avem asupra învăţării şi de „teoria” 

didactică de la care pornim sau la care ne raportăm. 
 

 

Bilbiografie 

1. Anghel, P., (2003), Stiluri şi metode de comunicare, Ed. Aramis, Bucureşti 

2. Bruce Joyce, Marsha Weil, (1994), Models of Teaching, Prentice Hall Inc., New York,  

3. Bocoş, M., (2003), Profesorul – practician reflexive şi cercetător, în Omagiu profesorului 

Miron Ionescu. Studii şi reflecţii despre educaţie., Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-

Napoca 

4. Cerghit, I., (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri si 

strategii,, Ed. Aramis, Bucureşti 

5. Cerghit, I., (1986), Procesul de învăţământ - cadru principal de instruire şi educaţie a 

elevilor, în  “Sinteze pe teme de didactică modernă,  Culegere “ Tribuna Şcolii “ 

  

  

Învăţar

e 
Evaluare 



224 

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Autor: Mihăese Andra Iulia  

Instituția: Grădiniţa cu Program Prelungit Numărul 3 Bistriţa 

 

 

Grupa: mică 

Tema anuală de studiu:  ,,Când/cum şi de ce se întâmplã?” 

Tema săptămânii:  ,,Uite câte ştiu acum !” 

Tema activităţii integrate:,,Învăţăm să reciclăm !” 

Tipul activităţii:  mixtă 

Categorii de activităţi abordate: 

• Activităţi pe domenii exeperienţiale  (ADE): 

• Domeniul ştiinţe (DŞ): ,,Ne jucăm şi reciclăm” – joc didactic 

• Domeniul om şi societate  (DOS) : ,,Peisaj de iarnă”(activitate practică)- colaj 

• Activităţi liber alese (ALA): 

• Ştiinţă: ,,Brăduţul” (puzzle) – asamblare, lipire 

• Artă: ,,Omul de zăpadă” - lipire 

• Construcţii: ,,Căsuţa” - suprapunere, lipire 

Joc de mişcare:,,Ecologiştii în acţiune !”  

Joc liniştitor:,,Răspunde-aruncă” 

• Activităţi de dezvoltare personal  (ADP): 

• Întâlnirea de dimineaţă:  Povestea omului de zãpadã  (salutul, prezenţa, calendarul 

naturii, povestitorul zilei, activitatea de grup, noutatea zilei)  

• Rutine:  primirea copiilor, micul dejun . 

• Tranziţii:  Poezii:,,Ca sã fiu copil voinic”- gimnastica de înviorare, ,,Răsplata”,  

,,Mişcăm degeţele”,  ,,Un doi, un doi”, Joc cu text şi cânt: ,,Imnul micilor ecologişti”;  

Cântec: ,,Omul de zăpadă”. 

Obiective  generale: 
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S1-  Îmbogăţireacunoştinţelor preşcolarilor referitoare la modalităţile de reciclare corectă a 

deşeurilor; 

S2- Consolidarea deprinderilor  preşcolarilor de a alcãtui grupe de obiecte, dupã diferite criterii: 

mărime, culoare, formă; 

S3- Educarea unor atitudini pozitive faţă de sine, faţã de ceilalţi și față de natura înconjurătoare. 

 

Obiective operaţionale: Pe parcursul şi pânã la sfârşitul activitãţii, preşcolarii vor fi 

capabili: 

O1 - sã enumere caracteristicile  anotimpul iarna, exprimându-şi idei şi sentimente personale; 

O2- sã formeze grupe de obiecte dupã criteriul dat:mărime, culoare, formă; 

 O3 -  să verbalizezeacţiunile inteprinse folosind un limbaj matematic corespunzator ; 

 O4 – să utilizeze tehnici specifice activităţilor practice: asamblare, suprapunere, lipire pentru 

a realiza tema propusă; 

O5 -  să recicleze, conform indicaţiilor educatoarei materialele puse la dispoziţie în cadrul 

jocului de mişcare. 

  

Sarcina didactică: 

• Constituirea de grupe de obiecte (material reciclabile) în funcţie de criteriul dat-

mărime, culoare şi formă. 

 

Regulile jocului: 

• Preşcolarii vor fi aşezaţi pe scãunele, sub formã de semicerc. La semnalul ”Bagheta 

acum porneşte, ghici la cine se opreşte”, preşcolarul în dreptul cãruia s-a oprit bagheta, vine în 

faţã şi rezolvã sarcina propusã. Fiecare copil are dreptul la  douã încercãri, iar fiecare răspuns 

corect va fi răsplătit cu aplauze. 

Elemente de joc: 

• Bagheta fermecată; Mânuirea materialelorș Ghicireaș Aplauze  

 

Strategii didactice 

 

Metode şi procedee: 

m 1- conversaţia;m 2- explicaţia; m 3- povestirea; m4- demonstraţia; m5- exerciţiul; m6- 

,,Amestecă, îngheaţă, formează perechi”; m7-Turul galeriei 
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Mijloace de învăţământ: 

M1- panou “Întâlnirea de dimineaţă,,; M2-om de zãpadã; M3- jetoame; M4- bilet; M5-cutia 

cu surprise; M6-materiale reciclabile (CD-uri, capace); M7- coşuri pentru colectare selectivă; 

M8- bagheta fermecată; M9- brăduţ de hârtie; M10- cercuri de carton; M11- capace; M12- 

dischete 

M13-cutii învelite în hârtie colorată; M14- lipici; M15- machetã expoziţie; M16- minge; 

M17- obiecte reciclabile; M18- recompense (diplome) 

 

 Forme de organizare: 

F1-frontal  F2-individual  F3-pe grupe 

 

Sistem de evaluare 

 

Forme de evaluare:  

• evaluare continuă 

Metode de evaluare: 

Me1-chestionare orală    Me2- analiza produselor activităţii 

Resurse temporale: 1h, 30 minute 

Finalitatea zilei: Se va realiza prin prezentarea machetei ,,Peisaj de iarnă”. 

Scenariul zilei 
 

Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente: 

• Jumătate în care scăunelele vor fi aranjate în formă de semicerc (unde se va derula 

,,Întâlnirea de dimineaţă” şi jocul didactic). 

• Jumătate unde măsuţele vor fi aranjate pe trei grupuri mici pentru activitatea pe 

domenii experienţiale (DOS). 

Copiii intră în sala de grupă intonând cântecul ,,Imnul micilor ecologişti” şi se vor aşeza  

pe scăunelele aranjate în formă de semicerc. 

Întâlnirea de dimineaţă va începe prin salut. Salutul între copii se va realiza utilizând 

strategia de învăţare prin cooperare “Cerc interior, cerc exterior” (fetiţele formează cercul 

interior, iar baieţii cel exterior) combinată cu metoda “Amestecă, îngheaţă, formează perechi”. 

La semnalul “Amestecă” dat de educatoare, copiii se rotesc în cerc cântând cântecul ,,Omul de 

zăpadă”, apoi se opresc la semnalul “Ȋngheaţă” şi se întorc pentru a-şi găsi perechea, iar la 



227 

 

semnalul “Formează perechi”, copiii din cercul interior se întorc cu faţa către cei din cercul 

exterior, formează pereche cu cel din faţa sa prin prindere de mână, salutând fiecare (exemplu: 

“Bună dimineaţa, Luca! - Bună dimineaţa, Maria!”). 

În continuare copiii sunt invitaţi să completeze tabelul de prezenţă alegându-şi şi 

punându-şi fiecare poza pe panou. Un copil  va aşeza pozele pe panou în locul destinat copiilor 

absenţi. 

După ce s-a realizat prezenţa, se trece la calendarul naturii. 

Împărtăşirea cu ceilalţi este momentul în care povestitorul zilei (copilul ales de 

educatoare) vine în faţa grupei de preşcolari şi expune o anumită experienţă sau o idee 

importantă pentru el 

Se trece la gimnastica de înviorare (se atenţionează copiii cu privire la spaţiul dintre 

ei, la comanda: ,,Cu mâinile pe şolduri, prin săritură depărtat luat!”) . 

 

În cadrul activităţii de grup,se prezintă preşcolarilor “Povestea omului de zăpadă”, 

cu ajutorul unui om de zăpadă realizat din materiale reciclabile (pahare de plastic). 

 Dupa prezentarea poveştii se adresează întrebări. 

Se trece la noutatea zilei: - Din ce este realizat omul de zăpadă?;  -La ce folosim 

paharele de plastic? ; - Cum se numesc materialele pe care le putem refolosi ?.„Activitatea de 

astăzi se numeşte „Hai să reciclăm!”. 2-3 preşcolari repetă titlul activităţii. În cadrul activităţii 

de astăzi vom desfăşura jocul didactic ,,Ne jucăm şi reciclăm”, vom realiza un peisaj de iarnă 

iar apoi ne vom juca jocurile: ,,Ecologiştii în acţiune” şi ‚,Răspunde-aruncă”. 

Fiecare preşcolar îşi va alege un  brăduleţ, un om de zăpadă sau o  căsuţă. În funcţie de 

ecusonul ales va merge la centrul corespunzător astfel: la centrul Ştiinţă îi corespunde brăduţul, 

la centrul Artă îi corespunde omul de zăpadă iar la centrul Construcţii îi corespunde căsuţa..Cu 

ajutorul tranziţiei ,,Un doi, un doi” preşcolarii vor merge la măsuţe.Se cere preşcolarilor să 

intuiască materialele puse la dispoziţie pe măsuţe. La centru Ştiinţăcopiii  vor  asambla puzzle, 

vor lipi aceste piese de puzzle  pe hârtie cartonată pentru a întregi imaginea (brăduleţ). La 

sfârşit preşcolarii vor lipi pe brăduleţ cercuri verzi. La centru Artă preşcolarii vor lipi omul de 

zăpadă. La centru Construcţii copiii vor realiza căsuţe din cutii de carton de diferite culori pe 

care le vor suprapune şi le vor lipi.  Apoi vor lipi din dischete fulgi de nea pe acoperişul căsuţei. 
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Înainte de a începe realizarea sarcinilor date , copiii vor executa execiții de încălzire a 

mușchilor mici ai mâinilor: mişcăm degeţelele, închidem şi deschidem pumnii, morişca în faţă, 

morişca în spate, ,,Salutul degetelor”.       

  Le urez copiilor  „Spor la treabă!”, apoi trec pe la fiecare măsuţă pentru a le oferi sprijin 

şi indicaţii copiilor care au nevoie.Voi face evaluări parţiale la fiecare sector în parte, voi 

aprecia atât finalizarea sarcinii, cât şi modul în care au colaborat cu colegii, dar şi curăţenia la 

locul de muncă, şi voi oferi feed-back copiilor privind activitatea şi atitudinea lor. 

După finalizarea activităţilor pe centre preşcolarii vor aşeza obiectele realizate pe machetă 

astfel încât să realizele un peisaj de iarnă. Apoi se va desfăşura şi  varianta complicarea jocului 

,,Găseşte obiectele în formă de cerc”. Preşcolarii vor alege de pe machetă obiecte în formă 

de cerc (oamenii de zăpadă, fulgii de nea de pe căsuţe şi inelele din carton de pe braduţi). La 

finalul jocului se repetă titlul acestuia. 

 La final se realizează aprecierile verbale individuale şi globale asupra modului cum s-

a desfăşurat activitatea şi asupra modului de realizare a sarcinilor.  

 Apoi ne vom juca împreună jocurile: ,,Ecologiştii în acţiune !” şi ,,Răspunde-aruncă 

!”.  

  La final, se face evaluarea zilei. Se stabilește împreună cu copiii tot ce au învățat pe 

parcursul zilei:  se va repeta titlul jocului didactic, ceea ce  au realizat la centre (macheta) şi 

cum s-au numit jocurile. Pentru modul în care s-au comportat pe parcursul întregii zile, copiii 

vor primi recompense (diplome). 

Bibliografie: 

• “Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani “, MECT, 2008; 

• “Activitatea integrată în grădiniţă” - ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar, Didactica Publishing House, 2008; 

• “Introducere în pedagogia preşcolară“, A.Glava, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002; 

• “Abordare în maniera integrată a activităţilor din grădiniţă” - ghid pentru proiecte 

tematice, V. Preda, Editura Humanitas Educational, 2005; 

• “Metode interactive de grup”, S.Breben, Editura Arves, 2002. 
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ZÂNA TOAMNĂ CEA BOGATĂ 

PROIECT DIDACTIC 

 

 

                                                                             Prof.înv.preşc. Moldovan Violeta 

                                                                                              Grădiniţa cu P.P NR. 3. Bistriţa 

 

 

 

NIVEL: II MARE „FLORILE” 

TEMA  ANUALӐ: „CȂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTȂMPLӐ? 

TEMA ACTIVITӐŢII:”ZȂNA TOAMNӐ CEA BOGATӐ” 

FORMA ACTIVITӐŢII:Activitate integrată  ALA1+ADE(DS,DLC,DOS)+ALA2 

TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare şi consolidare 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre anotimpul toamna; 

consolidarea deprinderii de a formula propoziţii corecte din punct de vedere gramatical;  

 

Categorii de activităţi: 

ADE:DŞ+DLC- Cine ştie căştigă?- joc concurs 

         DOS- Daruri pentru Zȃna Toamna- colaj 

ALA 1:Ştiinţa-Toamnă, toamnă harnică-fişa de evaluare; Construcţii:Lădiţe şi coşuri pentru fructe; Artă: 

Zȃna Toamnă-desen 

ALA 2:Coşuleţul rupt-joc distractiv 

 

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE: 

a) cognitiv-informaţionale: 

➢ Să recunoască şi să denumească anotimpurile anului; 

➢ Să descrie aspectele caracteristice anotimpului toamna; 

➢ Să clasifice roadele toamnei: fructe, legume, cereale şi flori; 

➢ Să descrie îmbrăcămintea corespunzătoare; 

➢ Să identifice culorile specifice anotimpului toamna; 

➢ Să grupeze materiale conform cerinţei; 

➢ Să lipească legume,fructe,flori,frunze pe suprafeţe date,conform cerinţei; 

➢ Să rezolve corect fişa de lucru; 
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➢ Să intoneze cantecele respectȃnd linia melodică. 

b) psiho-motorii: 

➢ Să mânuiască materialul pus la dispoziţie; 

c) afective: 

➢ Să manifeste emoţii şi sentimente faţă de frumuseţile toamnei; 

➢ Să coopereze cu coechipierii pentru rezolvarea fiecărei sarcini; 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: Exerciţiul, conversaţia, ghicitorile, conversaţia, explicaţia, problematizarea, 

brainstorming-ul de grup şi individual,  TURUL GALERIEI, METODA LOTUS. 

Material didactic folosit: hartie colorata, legume şi fructe de toamnă, cosulete,plicuri colorate, nuci, 

ceapa, farfurii de carton, ornamente dantelate, creioane colorate,fise de lucru,   jetoane reprezentând: 

fenomene ale naturii, fructe, flori, cereale, legume şi fructe de toamnă, culorile toamnei, păsări 

călătoare,  lipici, stimulente. 

FORME DE ORGANIZARE: Frontală, pe grupuri, individual. 

SARCINA DIDACTICA: Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre toamnă. 

 

 

Scenariul Zilei 

 

Ziua va debuta cu intâlnirea de dmineaţa,cand se va face prezenţa la grupa. Fotografia copiilor 

absenţi se va acoperii cu o frunză.La intrarea in grupă fiecare copil a primit un ecuson cu 

fructe,legume,flori,frunze pe care il vor purta pe tot parcursul zilei.Cu ajutorul acestor ecusoane copiii 

se vor impărţii dupa anumite criterii cerute de educatoare ,la toate activitatile desfasurate pe 

parcursul zilei.Pentru început copiii se vor saluta fiecare in funcţie de ecusonul din piept”Buna 

dimineţa ,para Ariana”,etc. 

Se va trece apoi la completarea calendarului naturii şi la discuţii despre vreme 

Ȋn continuare le voi spune copiilor că astăzi la noi in grupa avem un musafir special,trimis de 

Zâna Toamna,care a venit să vadă cat de cuminţi si talentaţi suntem noi(noutatea zilei),după care voi 

anunţa copiii că am primit o scrisoare, tocmai de la Zâna Toamna(anuntarea temei zilei),pe care le-o 

voi citi şi copiilor. 
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Momentul de mişcare se va realiza prin intermediul mişcărilor sugerate de Jocul cu text si 

cânt”Bate vântul frunzele”pe care îl voi cânta împreuna cu copiii.Apoi le voi spune copiilor că urmeza 

să lucrăm pe centre şi pentru acest lucru ne vom grupa in funcţie de ecusoanele din piept,astfel:gupa 

fructelor,grupa legumelor,grupa frunze şi flori.Se vor prezenta centrele deschise si fiecare echipa va 

alege unde lucreaza.La centrul “Ştiinta”vor rezolva o fişă de lucru;La centrul “Construcţii”vor construi 

ladiţe si coşuri pentru fructe şi legume ; La centrul Artă vor haşura “Zâna Toamna” 

 Pentru  trecerea la derularea activităţilor pe domenii experienţiale,le voi propune copiilor să-i cântăm 

Zânei un cantecel “Avenit pe dealuri toamna”(tranzitie). 

 Copiii vor fi anuntaţi  că pentru a- i demonstra Zânei cate ştim despre ea ,vom desfaşura   un 

joc-concurs care se numeşte “Cine ştie-câştigă!” şi cu ajutorul raspunsurilor la aceste întrebari, dupa 

care îi vom confecţiona Zânei cateva daruri despre care ea nu ştie,si anume:o farfurie cu fructe;o tava 

cu legume;un tablou cu flori şi un tablou cu copacul toamnei. 

Pentru desfaşurarea jocului copiii se vor grupa în două echipe in funcţie de ecusoanele pe care 

le poartă in piept:echipa fructelor si echipa legumelor. 

Pe o masuta se va afla un coş cu 4 plicuri colorate şi diferite jetoane,  care vor conţine probele 

concursului, 2 coşuleţe  mici ,,2 farfurioare pentru recompense. 

Ȋn plicul portocaliu se vor afla intrebările care se vor aşeza în 2 boluri,cele galbene pentru 

echipa legumelor si cele portocalii pentru echipa fructelor.Apoi,câte un reprezentant al fiecărei echipe 

va extrage pe rand câte o întrebare si va răspunde. 

 Plicul galben îi va provoca să-şi amintească poezii de toamnă. 

 Plicul verde va conţine diferite ghicitori pe care copiii le vor dezlega. 

Plicul roşu îi va solicita să sorteze dupa ceriţta diferite jetoane pentru alcătuirea lotusului de 

pe panou. 

Fiecare răspuns corect va aduce o nuca pentru echipa fructelor sau o ceapa pentru echipa 

legumelor.Echipa care va aduna cele mai multe recompense va fi declarată caştigatoare. 

Trecerea la activitatea practică se va realiza cu intonarea cântecului “La 

grădiniţă”(tranzitie),după care copiii se vor grupa în 4 grupe în funcţie de ecuson şi vor avea de realizat 

sarcini diferite astfel:Grupa frunzelor vor lipi frunze si vor realiza”Copacul toamnei” 

Grupa florilor vor lipi crizantemele si vor haşura frunzele acestora relizand “Buchet de 

crizanteme” 

 Grupa fructelor vor lipi fructe pe o farfurie si vor realiza “Farfuria cu fructe” 

Grupa legumelor vor lipi legume pe o tava si vor realiza “Tava cu legume” 
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După finalizarea lucrărilor se va face turul galeriei după care lucrările realizate se vor expune 

în holul gradiniţei pentru a putea fi vazute de parinţi şi de ceilalţi colegi din gradiniţă. 

Voi face tranziţia spre Jocurile recreative prin intonarea cantecului „Toamna ,bine ai venit „ şi prin 

intermediul versurilor 

                                              ,,Până acum voi aţi lucrat 

                                                Şi toamna s- a bucurat. 

                                               Hai acum să ne distrăm 

                                                Împreună să ne jucăm. 

    Ziua se va încheia cu jocul distractiv “Coşuleţul rupt” 

 

 

Material bibliografic: 

 

❖ Silvia Breban, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga, „Metode                                                                                            

interactive de grup”, Editura Arves 2006; 

❖ Silvia Breban, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Elena Matei, „Cunoaşterea mediului înconjurător 

– Ghid pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Radical, 2001; 

❖ „Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţa de copii”, Ed. V& Integral,  Bucureşti 

2000; 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTERATĂ 

Morar Roxana Georgeta, G.P.P. Nr.3 Bistrița 

                                                                         

NIVEL DE STUDIU: I 

TEMA PROIECTULUI  TEMATIC: ,,Jurnalul Toamnei” 

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE:,,Bogățiile toamnei” 

TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare şi sistematizare 

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE: 

➢ ACTIVITĂŢI  PE  DOMENII  EXEPRIENŢIALE (ADE) 

▪ DOMENIUL ŞTIINŢE (DŞ): ,,Găsește-mi locul” -joc didactic  

▪ DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE(DOS): ,,Rochița toamnei”-colaj 

➢ JOCURI  ŞI  ACTIVITĂŢI  DIDACTICE  ALESE (ALA) 

▪ ARTĂ: ,,Legume si fructe”- colorare 

▪ BIBLIOTECĂ: ,, Crizanteme – semne  grafice 

▪ JOC DE MASĂ: ,,Frunze colorate” - din jumătăţi,  întregul/asamblare 

ALA2 Joc de mișcare: ,, Iepurașii la morcovi” 

Joc senzorial: ,,Spune ce-ai gustat!” 

➢ ACTIVITĂŢI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ (ADP) 

➢  RUTINE:  Întâlnirea de dimineaţă: ,, Bună dimineata, toamnă darnică!”                             

➢ TRANZIŢII:  Cântec: ,,A sosit pe dealuri toamna” 

                                  ,,Toamna cea bogată”                                            

OBIECTIVE GENERALE: 

S1 – Consolidarea cunoștințelor preșcolarilor referitoare la aspectele caracteristice 

anotimpului toamna ;  

S2 - Stimularea şi dezvoltarea operațiilor gândirii: analiză,  sinteză,  comparație și 

generalizare ; 
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S3 – Educarea  trăsăturilor  pozitive de voinţă şi caracter prin formarea  unei atitudini 

pozitive faţă de muncă. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul şi până la sfârşitul activităţii, preşcolarii vor 

fi capabili : 

             O1-  să unească punctele în vederea realizării unei flori de crizantemă, în urma 

indicațiilor educatoarei (90%); 

O2-  să coloreze fructe și legume folosind culorile adecvate,  pe baza cunoștințelor 

asimilate anterior (95%); 

O3-  să asambleze jumătățile frunzelor pentru a obține un întreg de aceași culoare în 

urma demonstrației educatoarei (90%); 

          O4- să așeze produsul muncii în coșul corespunzător categoriei din care face parte: 

frunze, fructe, legume, flori (95%); 

O5 – să enumere câteva caracteristici ale anotimpului toamna,  precum și ale fructelor, 

legumelor și florilor (95%); 

O6- să lipească în spațiul dat bogățiile toamnei pentru a obține un produs finit, complex 

(95%); 

O7- să compare fructele și legumele pentru a realiza Bula dublă, având ca suport intuitiv 

imagini sugestive (80%). 

SARCINA DIDACTICĂ  

    Să precizeze caracteristicile anotimpului toamna, ale fructelor, legumelor și florilor. 

REGULA  JOCULUI  

    Preşcolarii vor rezolva sarcinile doar la semnalul educatoarei,  când va spune: ,, Găsește-mi 

locul!” 

   ELEMENTE DE JOC  

 Închiderea şi deschiderea ochilor, aplauze, bătăi din palme. 

STRATEGII DIDACTICE 

1. METODE ŞI PROCEDEE  

m1- conversaţia  

m2- exercițiul 

m3- instructajul 

m4- explicaţia 

m5- demonstraţia 

m6- jocul 

m7-bula dublă 
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2. RESURSE MATERIALE 

M1- Personajul Toamna 

M2 – ecusoane 

M3 – coșuri 

M4 – lucrări ale copiilor 

M4 – crizanteme 

M5 – legume  

M6 - fructe 

M7 – frunze 

M8 - creioane 

M9 – creioane colorate 

M10 – lipici 

M11 – sabloane din carton 

M12 – plansă cu Bula dubla 

M13 - jetoane cu imagini de toamnă 

M14 -  fructe și legume  

 

 

3. FORME DE ORGANIZARE 

F1-frontal 

F2-pe grupuri mici 

F3-individual 

SISTEM DE EVALUARE 

      1. FORME DE EVALUARE                                  

EV1- evaluare continuă                                          

      2. METODE DE EVALUARE 

E1- observare curentă                    E2- analiza  produselor activităţii 

Resurse temporale: 1 oră şi 30 minute 

Finalitatea zilei: cu materialele realizate de copii se va înfrumuseța rochița toamnei. 

BIBLIOGRAFIE: 

• “Activitatea integrată în grădiniţă”- ghid pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar, Didactica Publishing House, 2008 

• “Introducere în pedagogia preşcolară “, A.Glava, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002 

• “Abordare în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă”- ghid pentru proiecte 

tematice, V.Preda, Editura Humanitas Educational, 2005 

• “Metode interactive de grup”, S.Breben, Editura Arves, 20 
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         SCENARIUL ZILEI 

 

Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente: o jumătate în care scăunelele vor 

fi aşezate în formă de semicerc (unde se va desfăşura Întâlnirea de dimineaţă, precum şi o parte 

a activităţii integrate) şi cealaltă jumătate unde măsuţele vor fi aranjate pe centre. 

 Copiii vor intra în sala de grupă şi se vor aşeza pe scăunelele aranjate în formă de 

semicerc, pentru desfăşurarea Întâlnirii de dimineaţă, astfel încât, fiecare copil să aibă contact 

vizual cu toţi ceilalţi copii ai grupei. Ei primesc ecusoane  cu bogățiile toamnei.  

Voi anunţa în termeni accesibili tema activităţii integrate : ,,Bogățiile toamnei”, 

explicându-le că ne vom juca la centre, vom desfăşura un joc la cunoașterea mediului și vom 

lipi darurile toamnei pe rochiță. Voi anunța în termeni accesibili obiectivele urmărite. 

       Pentru a putea să ne jucăm cu Toamna, trebuie să pregătim diferite materiale la 

centre.  La centrul Bibliotecă : ,,Crizanteme ” - vom uni punctele  pentru a obține flori de 

crizanteme.; la centrul Artă: ,,Legume si fructe ”- vom desena fructe și legume, folosind 

culori adecvate; La centrul Joc de masă: ,,Din jumătăți, întregul ”- vom asambla jumătăți de 

frunze pentru a obține un întreg.  Înainte de începerea realizării sarcinilor date pe sectoare, 

copiii vor executa câteva exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii. 

 Pe tot parcursul desfăşurării activităţii la centre, copiii vor fi încurajaţi şi sprijiniţi în 

vederea realizării sarcinilor primite. Voi trece pe la fiecare sector, oferind  indicaţii şi ajutor 

copiilor care au nevoie.  

Preşcolarii vor face ordine la locul unde s-au jucat, lăsând pe măsuţe doar lucrările 

realizate. Fiecare copil iși va alege căte un singur produs al muncii lor și se vor așeza pe 

scăunele intonând cântecul ,, A sosit pe dealuri toamna” 

Vom trece la următoarea activitate,  jocul didactic ,, Găsește-mi locul ” , doi trei copii 

repetă titlul jocului,  precizănd că jocul are mai multe sarcini pe care trebuie să le rezolvăm dar 

are și reguli ce trebuiesc respectate. Copiii vor răspunde la intrebări și vor rezolva sarcinile 

doar cand voi spune: ,,Găsește-mi locul!” 

Varianta I 

Fiecare copil va spune ce bogăție a toamnei a realizat  si o va așeza în coșul  potrivit.  

. Se va realiza jocul de probă, mă voi asigura că toți preșcolarii au ințeles sarcina și 

regula pentru această variantă, după care vom trece la desfășurarea propriu-zisă a jocului. 

Varianta a- II- a 

Copiii se vor grupa în funcție de ecusoanele pe care le au în piept si vor lua coșul 

corespunzător (legumele vor lua cosul cu legume).  Pe rând,  fiecare grupă va spune căteva 

caracteristici ale acestora si se vor deplasa la măsute pentru a le lipi pe cartoanele șablon 

existente pe acestea, după care vor lipi șabloanele pe rochița Toamnei, la locul potrivit. Înainte 

de începerea muncii,  vom realiza câteva exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâini.  

Varianta a- III-a 

Copiii vor cănta căntecul Toamna și se vor așeza pe scăunelele aranjate in semicerc. 

Pentru a realiza Bula dublă, preșcolarii vor preciza asemănările și deosebirile dintre 

fructe si legume utilizănd jetoane cu imagini sugestive,  pe care le vor lipi la locul potrivit. 

Pe tot parcursul desfăşurării jocului didactic,  preşcolarii vor fi încurajaţi şi aplaudaţi 

de către colegi, utilizându-se cât mai multe elemente de joc. 

La final, se stabileşte împreună cu copiii tot ce au învăţat se realizează evaluarea zilei,  

precizându-se progresul realizat de fiecare copil în raport cu el însuşi.  La finalul activităţii se 

vor împărţi recompensele aduse de Toamnă.    
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UTILIZAREA CALCULATORULUI, COMPORTAMENT CARE 

POATE AFECTA SĂNĂTATEA 

 

 

 Prof. Moroi Irina Grety 

                                                              Școala Gimnazială “Mihai Drăgan”, jud. Bacău 

 

 

Punctul de vedere modern este acela că, sănătatea are câteva dimensiuni foarte 

importante – fizică, psihică, socială - și fiecare dintre acestea contribuie la condiția de 

bunăstare a unei persoane. Pentru menținerea unei sănătăți bune, o persoană trebuie să-și 

examineze fiecare din aceste dimensiuni și să se orienteze în sensul în care i se permite nu 

doar să trăiască o perioadă lungă de timp, ci de asemenea să se bucure de sănătate cât mai 

mult timp posibil. Sănătatea este acel proces în care toate aspectele din viața unei persoane 

lucrează laolaltă, într-un mod integrat. Niciun aspect al vieții nu funcționeaza în mod izolat. 

Organismul, mintea, spiritul, familia, comunitatea, locul de munca, educația și convingerile 

sunt toate interrelaționate. Modul prin care aceste aspecte se interacționează contribuie la 

îmbogățirea vieții unei persoane, fapt care ajută la determinarea sănătății acestuia. 

Stilul de viaţă sau comportamentul specific al oamenilor poate reprezenta uneori un 

important factor de risc al sănătăţii şi constituie cauza unor frecvente dezechilibre fizice şi 

psihice. Prevalenţa şi natura bolilor s-a modificat semnificativ de-a lungul secolului trecut. 

Dacă la început cele trei cauze majore de mortalitate erau pneumonia, tuberculoza şi 

gastroenteritele,  în prezent asistăm la o modificare radicală a cauzelor de deces. Bolile 

cardiovasculare, cancerul, accidentele iau locul bolilor microbiene şi infecţioase. 

Schimbarea se datorează pe de o parte succeselor medicinei moderne în combaterea bolilor 

infecţioase, iar pe de altă parte schimbărilor în stilul de viată. 

Modificările sociale rapide rezultate din dezvoltarea economică, industrializare şi 

urbanizare, destructurarea tradiţiilor şi coeziunii familiale, bombardarea informaţională, 

caracterul intempestiv şi imprevizibil al multor evenimente, au erodat rezistenţa individului 

la multiplele solicitări psihosociale la care este supus. Totodată s-a impus un nou stil de viaţă 

în care sedentarismul, supraalimentaţia, fumatul, munca hectică, consumul de alcool, devin 

comportamente comune. Astfel, omul modern devine vulnerabil la o nouă categorie de boli, 

cu etiologie plurifactorială, în care stilul de viaţă joacă un rol proeminent.  
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Conceptul de stil de viaţă defineşte totalitatea deciziilor şi acţiunilor voluntare care 

afectează starea de sănătate. Factorii comportamentali ai stilului de viaţă se pot constitui în: 

factori de risc pentru îmbolnăviri, răniri şi morţi premature (ex: fumat, conducerea 

autovehiculelor cu viteză excesivă şi/sau fără centuri de siguranţă, relaţii sexuale neprotejate 

etc.); factori protectori ai stării de sănătate (ex: practicarea regulată a exerciţiilor fizice, 

alimentaţie raţională, suport social etc.). Datorită efectului stilului de viaţă asupra sănătăţii, 

prima categorie de factori comportamentali poartă denumirea de stil de viaţă patogen sau 

negativ, iar cea de a doua categorie constituie stilul de viaţă imunogen sau pozitiv. Din 

punctul de vedere al frecvenţei şi intensităţii, comportamentele stilului de viaţă nesănătos 

pot fi în exces (fumat, consum de alcool, de carne roşie etc.) sau în deficit (exerciţiu fizic, 

somn, relaxare etc.). 

         Transformările economico- sociale pe plan mondial si internaţional impun 

utilizarea pe scară largă a calculatorului, care astăzi reprezintă pentru omenire, ceea ce acum 

cinci secole a reprezentat invenţia tiparului. Fiind cadru didactic, încerc să mă adaptez mereu 

noilor situații, mă perfecționez continuu, fapt pentru care, recunosc, am devenit 

“dependenta” de calculator.          

Modificările structurale ce au avut loc în ultimii ani în ţara noastră evidenţiază 

necesitatea reconstrucţiei învăţământului românesc pe baze noi, potrivit nevoilor sociale, 

economice şi a sistemului de valori promovat. Aceasta permite accentuarea laturii 

pragmatice a aplicării curriculum-ului: cadrul didactic face legătura directă şi evidentă între 

ce se învaţă şi de ce se învaţă.  

Desigur, folosirea calculatorului prezintǎ  destule avantaje: reprezintă un mijloc de 

învăţare preferat mai ales de copii pentru faptul că le apare animat, viu şi este interactiv; 

stimulează interesul, curiozitatea, dar mai ales independenţă în rezolvarea sarcinilor şi în 

căutarea soluţiilor; permite minţii și mâinii ,,să se joace’’ până la găsirea soluţiei, creând din 

instinct şi imaginaţie sau, uneori, din simpla plăcere ludică; dezvoltă calităţi personale ca 

perspicacitatea, creativitatea, gândirea logică, puterea de concentrare, îndemânarea; permite 

trecerea timpului liber într-un mod plăcut şi util; aparatura este uşor de folosit. 

 Dar  și dezavantajele sunt destul de numeroase: din punct de vedere medical, 

lucrul la calculator implică o poziţie statică, solicitând coloana vertebrală și generând poziţii 

defectuoase; poate afecta vederea; dezvoltă şi încurajează violenţa prin unele jocuri; nu 

favorizează relaţiile sociale, putând duce la aşa numită ,,singurătate computerizată” şi în 

final,  izolarea individului; folosirea excesivă conduce la îngrădirea şi limitarea afectivităţii 

copiilor; creează dependenţă; calculatorul este ,,uzina gigant’’ de cunoaștere, dar care 
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exploatată excesiv provoacă pierderea unor aspecte din lumea basmelor, poveştilor, a 

jocurilor în aer liber.37 

Calculatorul este o minune tehnologică a lumii moderne, dar sunt convinsǎ cǎ poate 

deveni un dușman al sănătății, utilizarea îndelungată, fǎrǎ pauze,  a computerului  fiind 

periculoasă. Personal, nu folosesc calculatorul ”în virtutea inerției”, dar totuși sunt zile când 

îmi rǎpește chiar 8-10 ore pe zi, timp în care  îmi realizez materialele cerute de statutul 

profesional. Sunt conștientǎ de efectele negative ale acestuia asupra sǎnǎtǎții, știu cǎ viața 

modernă te obligă să-ți pui sănătatea pe ultimul plan. Nu de puține ori am avut urmǎtoarele 

simptome fizice: crampe în podul palmei sau degete; uscǎciumea ochilor, roșeațǎ sau 

sensibilitate la luminǎ;  dureri de cap, spate și ceafǎ, picioare;  dereglǎri de tranzit intestinal( 

cauzate și de mesele neregulate), insomnie( datoratǎ și schimbǎrilor de program, lucrând 

pânǎ la ore târzii).  

Consider calculatorul un “rǎu” necesar. Sunt capabilǎ  să “țin în frâu” aceastǎ tentație, 

încercând sǎ gǎsesc alte modalitǎți  de menținere a sǎnǎtǎții mintale optimale, deoarece 

responsabilitatea individualǎ pentru menținerea acesteia sunt legate de stilul de viațǎ și de 

comportamentul fiecǎruia. Din punct de vedere psihologic, sǎnǎtatea mintalǎ optimalǎ 

presupune: sǎ ne simțim bine cu noi înșine( chiar dacǎ ocup mult timp în fața computerului, 

important e cauza pentru care o fac), sǎ ne simțim bine împreunǎ cu alții( nu mǎ refer la 

prietenii virtuali, ci la cei care așteaptǎ  puținǎ atenție și din partea noastrǎ), sǎ putem 

îndeplini cerițele vieții( dacǎ calculatorul este utilizat în scop profesional, nu trebuie neglijate 

nici celelalte roluri pe care le îndeplinim- de mamǎ, de soție etc).38 
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În ansamblul activităţilor extraşcolare, cercurile de elevi ocupă un loc important, 

îndeplinind funcţii instructive şi educative specifice, care sunt chemate să aducă contribuţia lor 

la pregătirea şi formarea tinerei generaţii. 

 Multiplele posibilităţi, gama largă a tipurilor şi variantelor (sub aspectul conţinutului 

şi al formei) în care se pot încadra astfel de activităţi cu elevii, oferă câmp larg iniţiativei şi 

inventivităţii cadrelor didactice, manifestării spiritului creator al elevilor, precum şi pentru 

folosirea oportunităţilor educaţionale locale. 

Conţinutul şi formele de activităţi în cercuri oferă numeroase prilejuri de a lega 

cunoştinţele teoretice de practică, de a ajuta elevii să cunoască mai bine problemele actuale ale 

vieţii sociale, de a-i apropia şi chiar de a-i încadra în miezul dinamic al acestei vieţi. 

 Caracterul elastic şi variat al activităţilor în cercuri permite evidenţierea  a numeroase 

influente formative asupra elevilor, atât cu privire la dezvoltarea lor intelectuală, cât şi privind 

atitudinea lor faţă de muncă, conştiinţa şi conduita lor morală, în general, stimulându-li-se în 

acelaşi timp relevarea şi dezvoltarea aptitudinilor şi înclinaţiilor. 

Activităţile didactice obligatorii, prevăzute în planurile şi programele şcolare, au 

scopul să asigure realizarea obiectivelor specifice fiecărei discipline de învăţământ, dar nu pot 

acoperi toate posibilităţile educaţionale, toate problemele ce se ivesc în viata unei şcoli şi nu 

se pot adapta la particularităţile individuale ale elevilor. 

 Lecţia, forma principală de activitate a elevilor în şcoală, promovează încă o muncă 

frontală şi deci uniformă. Oricât de creator şi flexibil ar organiza  profesorul desfăşurarea 

lecţiei, ea limitează în mare măsură procesul de diferenţiere şi individualizare a învăţării faţă 

de particularităţile psihice ale elevilor. 

Toate acestea fac necesară introducerea în sistemul muncii şcolare a unor forme de 

activitate care să întregească, să completeze unele limite  pe care le are lecţia prin însăşi natura 

ei. O asemenea formă este şi cercul. El se deosebeşte, atât prin conţinut cât şi prin formă, de 

lecţie. Numai în acest fel îşi are justificarea pedagogică şi poate îndeplini funcţia lui educativă 

specifică. 
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Prima şi cea mai importantă caracteristică a activităţilor din cercuri  este aceea ca ele 

urmăresc relevarea şi stimularea dezvoltării înclinaţiilor, intereselor şi aptitudinilor elevilor. Se 

ştie că aptitudinile copiilor prezintă o mare diversitate şi nu se manifestă întotdeauna în mod 

spontan, ci numai în anumite condiţii favorabile, când sunt solicitate în activitate asemenea 

facultăţi şi când au câmp larg de a se reliefa / manifesta.  

Cercurile mai oferă largi posibilităţi pentru manifestarea iniţiative şi creativităţii 

elevilor, calităţi atât de importante în definirea profilului intelectual al viitorilor specialişti. Din 

acest motiv munca în cercuri nu este o activitate frontală de masă şi uniformă, ci una 

diferenţiată şi variată pe grupe şi indivizi, solicitând în permanenţă manifestarea originalităţii, 

a trăsăturilor particulare ale elevilor. 

Aceste funcţii şi caracteristici specifice ale cercurilor de elevi faţă de alte activităţi 

şcolare trebuie avute în vedere în toate momentele organizării şi funcţionarii lor. Ne referim în 

acest sens la recrutarea şi cuprinderea elevilor în diferite cercuri, la conţinutul şi metodica  

activităţilor. 

• Înfiinţarea şi recrutarea elevilor. Înainte de a se organiza un cerc, se cer studiate, 

pe de o parte, pregătirea şi nivelul de cultură generală, golurile care au loc în aceasta privinţa 

şi îndeosebi aptitudinile elevilor, iar pe de altă parte condiţiile obiective şi subiective date în 

şcoala respectivă, care să permită funcţionarea cercului cu o eficientă  instructiv-educativă 

ridicată (resurse  materiale şi umane). 

 Recrutarea elevilor în cercuri, privită ca o acţiune pedagogică, cere o 

investigaţie prealabilă din partea învăţătorilor şi profesorilor în privinţa cunoaşterii 

elevilor şi o pregătire minuţioasă  a lor pentru a putea alege cercul preferat. 

• Conţinutul activităţilor. În dependenţă de specialitatea cercului, de tipul lui şi de 

condiţiile concrete, conţinutul activităţii în cercuri poate fi extrem de variat  şi de inedit. De 

exemplu, la cercul „Prietenii naturii” pot studia sursele de poluare şi metodele de prevenire a 

acestora în orizontul local. 

Alături de varietatea şi bogăţia programului de activitate al cercului, să existe pe 

anumite perioade o constantă şi durabilitate a temelor, în aşa fel încât elevii să poată 

aprofunda studierea lor şi să efectueze o activitate practică, sistematică. În stabilirea 

conţinutului activităţii cercului trebuie avut în vedere şi faptul ca el să fie de aşa natură şi atât 

de diferenţiat încât să presupună o muncă efectivă din partea fiecărui membru al cercului. 

Activitatea în cercuri este şi un prilej de a apropia elevii de viaţă, de problemele 

actuale ale societăţii noastre. Multe cercuri ca, de exemplu , cele tehnice, ale tinerilor 
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naturalişti, ale tinerilor folclorişti sau etnografi s.a., pot cuprinde în programele lor de activitate 

rezolvarea unor probleme de interes  şi utilitate socială, producând chiar valori materiale  sau  

culturale. 

• Metodica organizării şi desfăşurării activităţilor. Cea mai importantă cerinţă a 

metodicii cercurilor o considerăm aceea că elevii să desfăşoare o muncă independentă, să-şi 

manifeste iniţiativa şi creativitatea lor. Activitatea în cercuri, pe cât posibil, să aibă un caracter 

de cercetare, de experimentare, mai ales în cadrul cercurilor de fizică, chimie, biologie, unde 

activitatea se poate organiza în aşa fel încât elevii să experimenteze, să cerceteze anumite 

probleme şi, pe această bază, să descopere şi  să înţeleagă legităţile respective. 

Din cele arătate, rezultă că activitatea cercurilor nu se reduce la şedinţele lunare, că 

acestea sunt doar un prilej de a prezenta rezultatele  unor activităţi, iar din punct de vedere 

educaţional, doar munca ce se desfăşoară între aceste şedinţe lunare prezintă interes deosebit. 

Activitatea între şedinţe se organizează în mod concret pe baza fixării unor sarcini 

colective, pe grupe sau individuale, după natura activităţii sau a problemei studiate, ţinându-se 

cont de interesele şi înclinaţiile individuale ale elevilor. 

Iniţiativa şi independenţa elevilor se stimulează nu numai în activitatea propriu-zisă a 

cercului, ci şi în organizare. În aparenţă, în întreaga organizare şi activitate a cercului, elevii 

trebuie îndrumaţi să se conducă singuri. Colectivul de conducere al cercului se stabileşte  pe 

temeiul sarcinilor şi al activităţii concrete, pentru a nu exista nici o funcţie formală a cercului. 

 Succesul activităţii cercului este asigurat şi printr-o îndrumare calificată, dar această 

îndrumare nu trebuie să transforme elevii în simpli executanţi ai dispoziţiilor profesorilor 

respectivi, ci să le creeze toate posibilităţile ca ei să se manifeste activ, cu iniţiativă şi 

independentă.  
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Metodele moderne sunt modalități interactive de învățare, de exersare a capacității de 

analiză și de dezvoltare a  creativității copiilor. Prin intermediul acestor metode, copilul este 

activ în procesul de predare, învățare și evaluare.  

Noul curriculum pentru învățământul preșcolar a introdus ca element de noutate, 

,,momentul de povesteˮ în activitățile zilnice pentru copii. Prin urmare, am ales să prezint 

câteva dintre metodele activ-participative pe care le-am utilizat în cadrul activităților cu copiii, 

având ca temă centrală povești îndrăgite de copii. 

Metoda ,,pălăriile gânditoareˮ este o metodă modernă prin care stimulăm imaginația și 

creativitatea copiilor. Preșcolarii interpretează rolurile în funcție de culoarea pălăriei pe care 

au primit-o. Am utilizat metoda pălăriilor gânditoare în cadrul poveștii ,,Scufița Roșieˮ de 

Frații Grimm,  sarcinile fiind împărțite astfel: 

- Pălăria albă relatează pe scurt  povestea ,,Scufița Roșieˮ; 

- Pălăria albastră o caracterizează pe Scufita Rosie în comparație cu lupul: veselă, 

prietenoasă, bună la suflet, altruistă, dar neascultătoare, în timp ce lupul este 

rău, lacom, șiret; este prezentat cee ace se întâmplă când un copil nu ascultă 

sfaturile părinților. 

- Pălăria roşie – arată cum Scufita îşi iubea mama si bunica pe care le-a ascultat 

intotdeauna, iubea animalele, ii placea sa se joace în natură, iși exprimă 

compasiunea față de bunica, bucuria pentru vânător și supărarea față de lup. 

- Pălăria neagră – critică atitudinea Scufitei, care nu  a ascultat sfaturile mamei, 

trebuia să ajungă repede la bunica bolnavă. Consideră ca nu trebuia să aibă 

încredere în străini, nu trebuia să dea informații despre intențiile ei. Este 

supărată pe vicleșugul  lupului. 

- Pălăria verde – sugerează noi variante Scufiței: daca dorea să ofere flori bunicii 

trebuia sa-i ceara mamei să-i cumpere un buchet de flori; daca dorea să culeaga 

flori trebuia să ceară mamei să o însoțească în pădure; etc 
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- Pălăria galbenă – găseşte  un alt final textului: Scufița o rug ape mama să o 

însoțească, putea să refuze să meargă la bunica știind că trece prin pădure; 

Scufita  nu ascultă de lup și mergeamai departe; lupul îi  arata Scufitei drumul 

cel mai scurt spre bunica; lupul o ajută să culeaga flori bunicii aflând ca aceasta 

este bolnava, o însoțește pe Scufița până la bunica etc.  

Metoda piramidei 

Această metodă activ-participativă vizează învăţarea prin cooperare, estențială fiind 

colaborarea, în vederea găsirii celui mai bun rezultat, pentru a rezolva o sarcină sau o problemă 

dată.  

 Am aplicat această metodă la activitatea ,,Povestea ursului cafeniuˮ de Vladimir Collin. 

      

Ce s-a întâmplat din ziua 

în care ursul cafeniu a 

ajutat puiul de urs polar? 

 

L-au acceptat indiferent 

de modul în care arată 

Cum se comportă 

urșii polari după 

ce îl văd pe ursul 

cafeniu cu blana 

strălucitoare? 

 

Prieteni 

Ce s-a întâmplă cu  

cu puiul de urs? 

 

 

 

 

A căzut în apă 

Cine l-a ajutat pe 

ursul cafeniu să 

își schimbe 

culoarea blănii? 

 

Pinguinul 

Cum l-a ajutat 

pinguinul pe urs? 

 

 

 

Săpun 

După ce l-a ajutat 

pinguinul, unde a 

plecat ursul cafeniu? 

 

 

Urși polari 
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Cum se numește 

povestea? 

 

Povestea ursului 

cafeniu” de V. 

Colin 

 

Unde a ajuns 

ursul cafeniu? 

 

 

 

La Polul Nord 

 

Cu cine s-a 

întâlnit prima 

dată? 

 

 

Cu o focă 

Ce au făcut focile 

când l-au văzut pe 

ursul cafeniu? 

 

 

Au râs 

 

3. Metoda cubul 

        “Cubul” este o metodă interactivă de predare-învățare, care poate fi aplicată individual, în 

perechi sau în grupuri mici de 4-5 copii, pentru abordarea şi tratarea complexă din diverse 

perspective, a unei situaţii. Această metodă reprezintă un prilej de a aborda povestea sub forma 

unui joc, cu ajutorul cubului, care poate fi folosit asemeni unui zar, prin aruncarea lui şi 

împărțirea sarcinilor de lucru. 

 Voi prezenta metoda cubului utilizată în povestea ,,Fata babei și fata moșneaguluiˮ de 

Ion Creangă, utilizând algortimul acestei metode și sarcini accesibile nivelului de vârstă al 

preșcolarilor. Astfel, sarcinile de pe fețele cubului au fost: 

Descrie personajele din poveste; 

 Compară comportamentul celor două fete, fata babei și fata moșneagului; 

 Asociază personajele și comportamentul acestora cu alte personaje din povești 

cunoscute; 

 Aplică comportamentul fetei moșneagului în situații noi; 

 Analizează comportamentul fetei babei; 

 Argumentează comportamentul celor două fete; 

           Metodele moderne implică copiii în procesul de învăţare, sunt participanți activi,  

dezvoltând creativitatea și gândirea critică. Aceste metode sunt utilizate frecvent în activitățile 

didactice împreună cu cele tradiţionale, îmbinându-se într-o manieră armonioasă. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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METODE INTERACTIVE - GRUPA MARE 

 

 

PROF. MUSCARI - SALVAN CARMEN 

GRĂDINIŢA CU PP NR.3- BISTRIŢA 

 

 

 

Metodele interactive determină solicitarea mecanismelor gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi creativităţii. Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă 

priceperile, deprinderile şi capaciţăţile copiilor. Învăţarea prin cooperare este o modalitate de 

stimulare a comunicării şi învăţării active. 

Preşcolarul este subiect activ al cunoaşterii, el fiind implicat activ şi interactiv în propria 

sa formare şi informare. De asemenea grupa mare oferă reale posibilităţi de a lucra diversificat. 

Este cert ca la copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 6 ani cercul cunoşințelor despre lume se 

îmbogateşte simtitor.  

Educarea conduitei verbale a preşcolarului constituie o premisă psihopedagogică a 

pregătirii lui pentru şcoală. Acţiunea sistematică de formare şi dezvoltare a posibilităţilor de 

comunicare verbală este realizată prin activităţile de educare a limbajului. Acestea sunt: 

lecturile după imagini, povestirile, lectura unor texte din literatura pentru copii, convorbirile, 

povestirile copiilor, memorizările, jocurile didactice, jocurile exerciţiu. Activităţile de educare 

a limbajului sunt deosebit de importante deorece ele răspund unei sarcini majore  care revine 

studiului limbii române: precizarea, îmbogăţirea, diversificarea vocabularului copiilor, 

însuşirea resurselor expresive ale limbii, formarea deprinderilor de exprimare corectă, condiţii 

esenţiale pentru întreaga activitate de învăţare. 

Însă întreaga experienţă instructiv-educativă din grădiniţă atestă posibilitatea şi 

utilitarea cultivării limbajului oral, în strânsă legătură cu dezvoltarea operaţiilor gândirii, 

efectuându-se exerciţii de pronunţare, de povestire, de exprimare şi de conversaţie. Accentul 

principal în această privinţă este pus pe activităţile de comunicare, pe dialogul liber, pe 

formarea capacităţilor  de exprimare ordonată a gândurilor, de însuşire treptată a structurii 

gramaticale a limbii materne. Pentru obţinerea performanţelor în activităţile de educarea 

limbajului, este nevoie de îmbinarea armonioasă a metodelor tradiționale cu cele moderne. 

 O categorie din ce în ce mai frecvent folosită în procesul instructiv-educativ o 

reprezintă metodele interactive de grup. Acestea sunt modalităţi moderne de stimulare a 
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învăţării şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care 

favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. 

Astfel la grupa mare s-au utilizat în cadrul activităţilor integrate diferite metode active 

şi interactive. Aceste metode au fost utilizate în cadrul proiectelor tematice desfăşurate de 

grupa mare: Zâna toamnă( 5 săptămâni); Sunt român( 2 săptămâni); Zâna Iarna friguroasă( 5 

săptămâni); Cu ce călătorim?( 5 săptămâni); Universul( 2 săptămâni); Vieţuitoarele planetei( 5 

săptămâni); Vreau să fiu cercetaş( 1 săptămâni); În lumea poveştilor( 1 săptămână);  

La început metodele interactive au fost utilizate în cadrul activităţilor liber-alese la 

centrul Bibliotecă/Ştiinţă  pentru familiarizarea preşcolarilor cu aceste metode. Pe urmă aceste 

metode au fost folosite în cadrul activităţilor pe domenii experenţiale cu întreaga grupă de 

preşcolari. Dintre metodele  pe care le-am folosit amintim următoarele: 

• „Scaunul intervievatului” în cadrul activităţii de povestire: „Puf Alb şi Puf Gri”: După 

expunerea poveştii şi punctarea elementului educativ am propus copiilor un joc,” De-a 

reporteri”: la primul joc educatoarea şi-a asumat rolul de „reporter” pentru a arăta copiilor 

modul de adresare a unui reporter, apoi o fetiţă a dorit să fie mama iepuraşilor iar copiii i-

au adresat întrebări: 

- De ce le-ai cumpărat iepuraşilor cămăşuţe noi? 

- Ca  să-i duc la bâlci. 

- De ce nu le-ai dat iepuraşilor dulceaţă? 

- O păstram pentru prăjitură. 

- De ce l-ai pedepsit pe Puf Alb? 

- Pentru că era murdar de dulceaţă. 

- De ce nu ai întrebat cine a spart borcanul cu dulceaţă? 

- Mă grăbeam să ajung la bâlci ca să nu se termine turta dulce. 

Puf Alb – intervievatul : 

- Tu eşti pârâcios? 

- Nu, eu sunt cuminte. 

- De ce l-ai iertat pe Puf Gri? 

- Pentru că este fratele meu şi a promis că nu mai minte. 

- Tu nu eşti fratele lui? 

- Ba da, dar el este mai mic şi de aceea l-am iertat. 

Puf Gri – intervievatul : 

- De ce te-ai urcat pe dulap la dulceaţă? 

- Pentru ca-mi place mai mult dulceaţa. 
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- De ce nu ai spus că tu ai spart borcanul? 

- Pentru ca nu-mi place să fiu pedepsit. 

- Să ştii că trebuie să fii cuminte şi să spui întotdeauna adevărul. 

Metoda cubului: strategie de predare-învăţare, urmăreşte un algoritm  ce vizează 

descrierea, comparaţia, asocierea, analizarea, aplicarea şi argumentarea atunci cînd se doreşte 

explorarea unui subiect nou sau unul cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinte sau a unei 

situaţii din mai multe perspective.. 

Exemplificăm utilizarea metodei -tema “Insecte” .Descrierea activităţii: Copiii sun 

grupaţi în echipe de către cinci copii în jurul a şase mese. Prin extragerea de către “rostogolici” 

din plic a unei imagini, se va stabili insecta de observat a fiecarei grupe: albina, bondarul, 

furnica, greierele, musca, buburuza. 

Descrie Compară Asociază Analizează Aplică Argumentează 

- insectele 

(alcătuire, 

caracteristi

ci) 

- insectele, 

precizeză 

asemănările şi 

deosebirile 

dintre acestea 

- sunetul iniţial 

din rostirea 

numelor 

insectelor cu 

litera 

corespunzăt-

oare 

(Albina – A) 

- comportamentul 

insectelor faţă de 

om şi celelalte 

insecte – insecte 

folositoare şi 

insecte 

dăunătoare 

-completeaza 

desenul cu 

partile care 

lipsesc (de la 

fluture-

aripile, de la 

furnica-

corpul, de la 

buburuza-

bulinele)   

-Harnic ca o 

albină, 

strângător ca 

o furnică 

- Musca dăcă-

şi baga tot 

capul în 

miere, acolo 

şi-l lasă. 

 

În cadrul grupei de preşcolari metoda se poate adapta spre exemplu:  educatoarea discută 

împreună cu copiii pe o anumită temă sau citeşte o poveste, iar apoi cu ajutorul metodei cubului, 

se trece la consolidarea cunoştinţelor. Cubul va avea pe feţele sale imagini, care să stimuleze 

copiii să vorbească, să descrie, să compare ceea ce ştiu cu ceea ce văd în imaginea respectivă 

Ciorchinele – este o metodă care presupune identificarea unor conexiuni logice între idei. 

Poate fi folosită cu succes atât la începutul unei activităţi pentru reactualizarea cunoştinţelor 

însuşite anterior de către copii, cât mai ales în cadrul activităţilor de sinteză, de evaluare a 

cunoştinţelor. Metoda funcţionează după  următoarele etape: 

1.Se desenează în mijlocul tablei imaginea obiectului care urmează a fi cercetat; 



249 

 

2.Copiii vor fi solicitaţi să-şi expună cunoştinţele pe care le au în minte în legătura cu tema  

respectivă, în jurul imaginii din centrul trasându-se linii şi reprezentând tot prin desen 

cunoştinţele emise. 

3.În timp de le vin în minte idei noi, şi le exprimă, copiii vor trage linii între toate imaginile 

care par a fi în concordanţă.   

4.Activitatea se opreşte când s-au epuizat toate ideile sau a expirat timpul acordat. 

Conform lui Ion Al. Dumitru există câteva reguli ce trebuie respectate în utilizarea 

tehnicii ciorchinelui: se notează tot ce le trece prin minte referitor la tema pusă în discuţie; nu 

se judecă ideile propuse doar se notează; nu ne oprim până nu epuizăm toate ideile care le vin 

în minte, sau până  expiră timpul; lăsăm să apară cât mai multe şi mai variate conexiuni între 

idei; 

Folosind metoda ciorchinelui am dezvoltat capacitatea copiilor de a enumera cât mai 

multe cuvinte asociate, pornind de la un cuvânt sugerat dar şi capacitatea de a asocia cuvintele, 

în funcţie de sens, pentru a formula enunţuri. De exemplu: Ciochinele – Toamna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la aceste cuvinte copiii au făcut asociaţii şi au alcătuit diferite enunţuri: Din fructele 

de toamnă gospodinele fac dulceaţă; Când vine toamna păsările călătoare îşi iau zborul spre 

tările calde; Toamna fruzele cad şi copacii ramân goi; Pe covorul de frunze uscate cad picături 

de ploaie. 
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Toamna 

Fructe Copaci 

desfrunziţi Zile 

scurte 

Păsări 

călătoare 

Frunze 

îngălbenite 

Crizanteme 

Legume 

Ceaţă 

Ploaie 

Brumă 

Covor de 

frunze 
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METODE INTERACTIVE DE ÎNVĂȚARE – UTILIZAREA 

PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE ȘI 

A SOFTURILOR,  ÎN PREDARE- ÎNVĂȚARE- EVALUARE 

 

Prof. Violeta Ema Nanu   

Liceul Pedagogic “ Nicolae Iorga” Botoșani 

 

 

În secolul nostru învățarea școlară are dimensiuni noi, care ne obligă pe noi profesorii 

la o abordare diferită total de cea pentru care am fost pregătiți marea majoritate. Profesorii au 

o capacitate surprinzatoare de a se adapta la nou, mai ales atunci când își doresc din tot sufletul. 

Asistăm astăzi la o informatizare în educație, apărută ca o consecință a informatizării întregii 

societăți, în toate domeniile de activitate, fapt care fovorizează în primul rând accesul tuturor 

persoanelor la informații de orice tip.  

Avem în față elevi care aparțin acestei societăți, care au fost formați și sunt dependenți 

de aceste tehnologii, elevi care au crescut cu telefoane, tablete, laptopuri și într-o mică măsură 

cu televizoare, acestea din urmă nemaifiind atât de atractive pentru ei. Elevii de azi sunt mai 

inteligenți, mai creativi mai îndrăzneți, receptivi la imagini dar mai puțin motivați pentru 

învățătură. 

Utilizarea tehnologiei de către copii și adolescenți, faptul că își petrec ore în șir într-o 

realitate virtuală, pe telefon, jucând jocuri cu efecte speciale, explozii grafice, unde li se cer  

reacții  rapide, face ca, revenind în spațiul școlii, în sălile de curs, urmărirea unui profesor real, 

să fie o adevarată provocare pentru ei. Ore în șir și le petrec și pe facebook unde postează 

fotografii și selfiuri la care așteaptă rapid un răspuns, un like, o reacție, acesta fiind spațiul lor 

cel mai îndrăgit de socializare. 

În aceste condiții am putea, noi profesorii să cerem elevilor să-și folosească telefoanele 

pentru predare-învățare-evaluare. În procesul de predare după cum știm, elevii nu prea sunt 

tentați să folosească telefonul sau calculatorul în ideea de a căuta pe internet anumite informații 

și de a le prelucra. Elevul de azi vrea un rezultat rapid și o recompensă la fel de rapidă, ceea ce 

nu poate obține din informarea de pe internet. 

Educația digitală nu mai este ceva nou, ci a devenit o necesitate, a adevenit una din 

preocupările prioritare ale învățământului nostru.Utilizarea calculatorului în educație a apărut 

în anii   ꞌ50, în SUA iar la noi cam de 20 de ani.  
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Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, TIC, utilizată corect la ore, contribuie la 

motivarea elevilor pentru dobândirea de cunoștințe și capacități noi.  

Alături de metodele tradiționale, utilizarea TIC la ore  constituie o oportunitate în 

procesul educativ și disciplina fizică poate beneficia din plin de această oportunuiate.  

Simpla folosire a noilor tehnologii în procesul de învățare nu conduce în mod direct la 

creșterea eficienței actului instructiv educativ, important este aportul pe care-l aduce 

profesorul, creativitatea lui într-o activitate bazată pe TIC. 

Am observat că elevilor le face plăcere să se autoevalueze, pe telefon, în cadrul unor 

teste de pe platforme de învățare, teste realizate de profesorul lor sau de către alți profesori. 

Rezolvând aceste teste am abservat la elevi creșterea motivației pentru obiect, creșterea 

încrederii în sine, văd că pot rezolva și pot învăța unele lucruri, creșterea capacității de asimilare 

a informațiilor. 

Softurile educaționale și platformele educaționale sunt agreate de elevi, acestea 

bazându-se pe predispoziția elevilor pentru activități online. Softurile au numeroase atribuții: 

elevul reacționează la stimulii programului, feedback-ul este imediat, fiecare acțiune a elevului 

este apreciată și adusă la cunoștință acestuia și în final și profesorului. Elevul este stimulat prin 

recunoașterea progresului, este motivat să rezolve și alte exerciții, este încântat să rezolve în 

ritmul propriu sarcinile de lucru.   

O platformă online în care se poate crea conținut interactiv sub formă de exerciții, foarte 

generoasă în ceea ce privește varietatea tipului de exerciții pe care le poate crea un profesor 

pentru elevii săi este: LearningApps.org. LearningApps este un program internațional, care se 

poate accesa și folosi  gratuit, ușor de gestionat, cu interfață și în limba română. Este foarte bun 

pentru activități de exersare și consolidare.  O aplicatie Web 2.0 concepută pentru a sprijini 

procesele de învățare și predare prin module interactive: 

https://learningapps.org/createApp.php. 

Jocul didactic are o importanță deosebită în activitățile instructiv educative. Cu această 

aplicație, LearningApps, putem motiva elevii în procesul de învățare și evaluare. Putem crea 

teste- jocuri de tipul: ordonează perechi, ordonează pe grupe, cronologie, ordine simplă, 

răspuns text liber, potrivire de imagini, text spații goale, spânzurătoarea, cuvinte încrucișate, 

puzzle, rebus, cursa de cai și îndrăgitul joc milionarii.  

Profesorul devine în această activitate interactivă, creator de material didactic, animator 

care inițiază metodele de evaluare și le explică elevilor, sfătuitor care ajută elevii în rezolvarea 

testelor. Profesorul creează teste, jocuri în care imaginea de pe ecran este importantă, modul 

de prezentare trebuie să fie atractiv și relativ simplu. 

https://learningapps.org/createApp.php
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Se poate face de către profesor o evaluare formativă, el poate ajuta elevii pe parcursul 

acestor evaluări  dar  și o evaluare sumativă la care profesorul este doar un observator în timp 

ce elevii rezolvă. Profesorul este un observator și un ascultător care apreciază elevii în timpul 

lucrului dar este și un participant la învațare și un partener. Profesorul are posibilitatea de a 

verifica ceea ce-au lucrat elevii, cât au lucrat, ce exerciții. 

 

Profesorul își creează un cont, și are posibilitatea să-si creeze propriile clase de elevi , 

să le distribuie exercițiile pe care le consideră potrivite și să  verifice activitatea elevilor săi, 

să-i noteze.   

Un exemplu de exercițiu de tip Spânzuratoarea, la lecția “Transformarea izotermă”. 

Elevii se loghează în aplicație și caută acest exercițiu după care rezolvă căutânt noțiunile 

potrivite, urmărind indiciul prin care trebuie să identifice soluția, ghicind anumite litere. 

Profesorul vede la secțiunea “Clasele mele” ce-au lucrat elevii săi ( fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(fig.1) 

 

 

Un exercițiu de tip  Ordonează perechi la lecția “Lucrul mecanic”(fig.2). Elevii creează 

perechi cu  noțiuni învățate și definițiile lor, mărimi fizice cu unitățile lor de măsură. Pe panoul 

de lucru, profesorul poate așeza și scurte probleme pe care elevii trebuie să le împerecheze cu 

rezultatele lor, care sunt pe același panou, după ce le-au rezolvat pe caiet. 
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 (fig.2) 

 

 

Altă platformă cunoscută și utilă este: www.didactic.ro 

Aici profesorul poate crea rebusuri și teste online. Și în acest caz profesorul este anunțat 

prin email despre activitatea elevului sau poate vedea numele celor care au rezolvat, pe site.  

Pe platforma https://www.mysimpleshow.com/examples/ profesorii pot crea filmulețe 

atractive, distractive care pot fi folosite în predare( fig.3). 

 

 

 

 

 

 

 

  (fig.3) 

Pentru o învățare eficientă aceste metode interactive, moderne, trebuie împletite 

judicios, cu creativitate, de către profesori, cu metodele clasice, tradiționale, pentru ca 

învățătura să fie” un drum și un orizont “ pentru elevii noștri, după cum spunea marele Nicolae 

Iorga.  
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STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE UTILIZATE ÎN 

ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ 

 

 

Prof. înv. primar - Nastasiu Alina 

                                                                    Şc. Gimnazială Nr. 88 - Bucureşti 

 

 

Una dintre provocările lansate în lumea contemporană în ceea ce priveşte educaţia o 

reprezintă necesitatea regândirii şcolii prin prisma educaţiei formale, având în vedere faptul că 

sistemul şcolar contribuie la structurarea şi dezvoltarea personalităţii umane. Activitatea 

instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică prin intermediul 

unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare, iar 

rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar integrează 

toate aceste componente, dar rolul cadrului didactic de a construi strategia didactica care face 

posibilă atingerea obiectivelor educaţionale este esenţial.  

Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor 

în procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, amplificarea 

caracterului formativ al metodelor presupune punerea accentului pe relaţiile sociale pe care le 

are elevul în procesul de culturalizare şi formare a personalităţii. 

Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză 

cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare îi ajută pe elevi să-şi exprime 

opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni coparticipanţi la propria 

formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un participant activ la educaţie. În 

acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip 

superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea 

soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza 

argumentelor. A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri 

raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a 

construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea 

soluţiilor. 

Avantajele metodelor active: 

• transformă elevul din obiect în subiect al învăţării; 
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• elevul este coparticipant la propria formare; 

• angajează intens toate forţele psihice de cunoaştere; 

• asigură elevului condiţii optime de a se afirma individual şi în echipă; 

• dezvoltă gândirea critică; 

• dezvoltă motivaţia pentru învăţare; 

• permit evaluarea propriei activităţi. 

Metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 

• acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 

• sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional; 

• sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 

• sunt orientate spre proces; 

• sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la 

elevi, evaluarea fiind una formativă; 

• stimulează motivaţia intrinsecă; 

• relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina 

derivă din modul de organizare a lecţiei. Prin metodele moderne se încurajează 

participarea elevilor, iniţiativa şi creativitatea. 

În cadrul activităţii didactice am aplicat metode activ-interactive, îmbinând munca 

individuală cu munca în echipă şi în colectiv, dezvoltând copiilor o motivaţie intrinsecă, elevul 

devenind obiect şi subiect al actului de instruire şi educare. 

Eficienţa muncii în grup depinde de claritatea explicaţiei pentru sarcinile de lucru. 

Profesorii trebuie să ofere explicaţii cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese 

de către elevi. 

După funcţia didactică principală, metodele şi tehnicile interactive de grup se pot 

clasifica astfel: 

A. Metode de predare-învăţare interactivă în grup: 

- Metoda predării/învăţării reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar); 

- Metoda Jigsaw (Mozaicul); 

- Citirea cuprinzătoare; 

- Cascada (Cascade); 

- STAD (Student Teams Achievement Division) – Metoda învăţării pe grupe mici; 

- TGT (Teams/Games/Tournaments) – Metoda turnirurilor între echipe; 

-  Metoda schimbării perechii (Share-Pair Circles); 
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- Metoda piramidei; 

- Învăţarea dramatizată; 

B. Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: 

- Harta cognitivă sau harta conceptuală (Cognitive map, Conceptual map); 

- Matricele; 

- Lanţurile cognitive; 

- Fishbonemaps (scheletul de peşte); 

- Diagrama cauzelor şi a efectului; 

- Pânza de păianjăn ( Spider map – Webs); 

- Tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique); 

- Metoda R.A.I ; 

- Cartonaşele luminoase; 

C. Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: 

- Brainstorming; 

- Starbursting (Explozia stelară); 

- Metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking hats – Edward de Bono); 

- Caruselul; 

- Multi-voting; 

- Masa rotundă; 

- Interviul de grup; 

- Studiul de caz; 

- Incidentul critic; 

- Phillips 6/6; 

- Tehnica 6/3/5; 

- Controversa creativă; 

- Fishbowl (tehnica acvariului); 

- Tehnica focus grup; 

- Patru colţuri (Fourcorners); 

- Metoda Frisco; 

- Sinectica; 

- Buzz-groups; 

- Metoda Delphi; 

D. Metode de cercetare în grup: 

- Tema sau proiectul de cercetare în grup; 
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- Experimentul pe echipe; 

- Portofoliul de grup; 

Aplicând aceste metode, am constatat că activitatea de cunoaştere este un proces 

complex, în care cunoaşterea noastră, pentru a fi pertinentă, are nevoie să se confrunte cu a 

altora. 

Am încercat să relev avantajele strategiilor didactice de învăţare prin cooperare prin 

care se realizează schimburi interrelaţionale între participanţi prin procese de cooperare şi 

competiţie constructivă şi, implicit, să arat că stimulând activismul elevilor, munca în grup i-

a ajutat să participe activ la propria performanţă si să se implice în deciziile educaţionale. 
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PARALELĂ ÎNTRE METODELE TRADIŢIONALE ŞI MODERNE 

UTILIZATE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

 

NEACȘU ALINA-GEORGIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,DIMITRIE FILIPESCU,, 

 
 

     Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în 

practică prin intermediul unui sistem de procedee şi metode, apelează la o serie de mijloace de 

realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar 

integrează toate aceste componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac 

posibilă atingerea finalităţilor educaţionale. 

     Etimologic, termenul metodă provine din grecescul „methodos”, care înseamnă 

„drum spre”. Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul 

cărora, elevii, în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi 

formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”. 

(M.Ionescu, V.Chiş, p.126) 

     Din punct de vedere executiv, operaţiei îi corespunde un procedeu, acţiunii o 

anumită metodă, iar activităţii o metodologie. Procedeele pot fi considerate tehnici mai limitate 

de acţiune care reprezintă un mod concret de valorificare a metodei. Metoda se poate defini ca 

o acţiune comună a binomului profesor-elev pentru informarea şi formarea elevului, în timp ce 

metodologia didactică reprezintă ansamblul metodelor şi procedeelor folosite în învăţământ. 

     Între elementele constitutive ale procesului intsructiv-educativ se stabileşte o relaţie 

de interdependenţă, în care metodelor didactice le revine o importanţă deosebită. În 

conformitate cu principiile didacticii moderne, se acreditează ideea transformării elevului în 

subiect al acţiunii instructiv-educative şi implicării sale active în realizarea acestui proces. 

Elevii prezintă particularităţi psihoindividuale, astfel încât se impune utilizarea unei game cât 

mai ample de metode de predare care să le valorifice potenţialul.Semnificaţia metodelor 

depinde, în cea mai mare măsură, de utilizator şi de contextul în care este folosită. Metodele 

tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în conformitate cu noile 

principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot însă dobândi o valoare 

deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel cultural care să-i asigure accesul 

la mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de timp. 



260 

 

     Metodologia didactică actuală este orientată către implicarea activă şi conştientă a 

elevilor în procesul propriei formări şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, 

prefacerile pe care le cunosc metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii. Relaţia 

dinamică-deschisă constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc între diferitele metode. 

Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea procesului de învăţare, fiecare metodă 

trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se raportează. Amplificarea caracterului 

formativ al metodelor presupune punerea accentului pe relaţiile sociale pe care le are elevul în 

procesul de culturalizare şi formare a personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor 

tradiţionale vizează adaptarea lor în funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. 

     Metodele de predare-asimilare pot fi clasificate în : 

3. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, 

lucrul cu manualul, exerciţiul; 

4. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea 

programată, studiul de caz, metode de simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), 

învăţarea prin descoperire. 

     Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie 

expunerea profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a fost 

criticată, susţinându-se că ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură cu realitatea 

vine de la atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la expunere, pe care ştiu că trebuie să o repete. 

Cealaltă metodă tradiţională, convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai mult participarea 

elevilor, dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, forma clasică a învăţământului 

dezvoltă puţin gândirea elevilor. 

     Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în 

antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare şi democraţie face 

parte din gama noilor educaţii, care reprezintă cel mai pertinent şi mai util răspuns al sistemelor 

educative la imperativele generate de problematica lumii contemporane. Prin participare, elevii 

îşi pot exprima opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni 

coparticipanţi la propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un 

participant activ la educaţie.În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului 

participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea 

pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune.  

      Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor 

în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra 

fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă 
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abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe 

testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime 

pe baza argumentelor.  

       A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri 

raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a 

construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea 

soluţiilor.   

      Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt:  

• metoda Ciorchinelui; 

• metoda Mozaic; 

• metoda Cubul; 

• metoda Turul Galeriei; 

• metoda 6/3/5; 

• metoda Lotus; 

• metoda Pălăriile gânditoare; 

• metoda Frisco; 

• metoda Schimbă perechea; 

• metoda Explozia stelară; 

• diagrama Venn; 

• metoda Cauză-efect 

 

     Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune 

respectarea unor reguli. Literatura de specialitate relevă faptul că, pentru ca elevii să fie dispuşi 

să lucreze în echipă, se impune respectarea a două condiţii: asigurarea unui climat pozitiv în 

clasă; formularea unor explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât 

aceasta să fie înţeleasă de toată lumea. 

     În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă este necesar ca elevii să aibă 

impresia că au succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă sunt: formularea 

de expectanţe pozitive faţă de elevi; utilizarea unor strategii de management educaţional 

eficient; stabilirea de obiective clare şi comunicarea acestora elevilor; valorificarea la maxim 

a timpului destinat predării; evaluarea obiectivă. 
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     Eficienţa muncii în grup depinde de claritatea explicaţiei pentru sarcinile de lucru. 

Profesorii trebuie să ofere explicaţii cât mai clare şi să se asigure că ele au fost corect înţelese 

de către elevi. 

     V. Guţu oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează între metodele 

tradiţionale şi cele moderne utilizate în predare. Metodele tradiţionale au următoarele 

caracteristici: 

•pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a 

educaţiei;  

•sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un obiect al 

instruirii; 

•sunt predominant comunicative, verbale şi livreşti; 

•sunt orientate, în principal, spre produsul final; 

•au un caracter formal, sunt rigide şi stimulează competiţia; 

•stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 

•relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. 

     La polul opus, metodele moderne se caracterizează prin următoarele note: 

•acordă prioritate dezvoltării personalităţii elevilor, vizând latura formativă a educaţiei; 

•sunt centrate pe activitatea de învăţare a elevului, acesta devenind subiect al procesului 

educaţional; 

•sunt centrate pe acţiune, pe învăţarea prin descoperire; 

•sunt orientate spre proces; 

•sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare la 

elevi; 

•stimulează motivaţia intrinsecă; 

•relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar disciplina 

derivă din modul de organizare a lecţiei. 

     Din toate cele menţionate rezultă faptul că profesorul trebuie să-şi schimbe concepţia 

şi metodologia instruirii şi educării, să coopereze cu elevii, să devină un model real de integrare 

socioprofesională şi educaţie permanentă, să se implice în deciziile educaţionale, să asigure un 

învăţământ de calitate. Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu 

numai cea tradiţională psihopedagogică şi metodică, pot asigura esenţial înţelegerea şi aplicarea 

relaţiei autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor 

situaţii din procesul educaţional şcolar. 
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PROIECT DIDACTIC 

 

Prof.Inv.Presc.Necula Adriana Lavinia 

Gradinita cu P.P.Inocenta,Gaesti 

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.P.Inocenta,Gaesti 

EDUCATOARE:Necula Adriana Lavinia   

GRUPA: Mare „ALBINUTE”

  

TEMA ANUALĂ: ”Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: Pastele-prilej de sarbatoare 

TEMA ZILEI: O zi cu iepurasul Tup 

TIPUL ACTIVITĂȚII:Consolidare de cunostinte,priceperi si deprinderi 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (ADP+ADE+ALA1+ALA2) 

FORMA DE ORGANIZARE:Frontal,individual,in grupuri mici. 

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: 

● Activități de dezvoltarea personală: 

Rutine:”Ne pregatim pentru activitati” 

„Servirea micului dejun-deprinderi de igiena si autoservire” 

Întâlnirea de dimineață: „De vorba cu Iepurasul de Paste” 

• Salutul, prezența și Calendarul Naturii; 

Noutatea zilei - Surpriza de la iepuras! 
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• Tranziții: „Să-mi aleg un loc de joacă/ Să lucrez și să îmi placă” – deprinderea de a 

lua decizii. 

                            ,,Bat din palme” – joc cu text și cânt 

                           „Iute,iute s-alergam , 

                            Iepurasul s-ajutam”                      

● Activități pe domenii experiențiale: 

❖ Domeniul Stiință- Activitate Matematică: 

Tema: “Câți iepurasi si puisori sunt? (șirul numeric 1-10)”- joc didactic 

❖ Domeniul Om si Societate –Activitate practica 

Tema: “Decoram coronita pentru Paste”- Decupare,asamblare si lipire. 

      Jocuri și activități didactice alese (etapa I): 

Alfabetizare:” Albumul iepurasului ”-fisa de munca individuala-elemente grafice 

Joc de rol: „ De-a micii bucatari”-pregatim masa festiva pentru iepuras 

Joc de constructie: „Casuta iepurasului ”- alaturare,imbinare si suprapunere a 

materialelor de constructie. 

       Jocuri și activități didactice alese (etapa II): 

❖ Dans caracter ”COCORICO” 

❖ Joc linistitor : Plimba oul! 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

✔ Consolidarea capacității de a înțelege și utiliza cifre, întrebuințând un vocabular 

adecvat; 

✔ Consolidarea unor priceperi si deprinderi practic-aplicative : de a decupa,lipi si de a 

asambla. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

O1- Să formeze șirul crescător şi descrescător în limitele 1- 10; 

O2- Să raporteze numărul la cantitate și invers; 

O3- Să  numească vecinul mai mic și/sau mai mare al unei cifre date; 

O4 - Să identifice poziția unui obiect într-un șir utilizând numeralul ordinal; 

O5- Sa execute corect operatiile practice invatate (decupare,asamblare si lipire) pentru a 

realiza coronita de Paste. 
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O7 - Să interpreteze rolul de bucatar realizand aperitive si prajituri pentru masa festiva.

  

O8- Sa construiasca prin alaturarea,imbinarea si suprapunerea materialelor puse la 

dispozitie,casuta iepurasului. 

O9- Sa utilizeze uneltele de scris pentru a transmite mesaje simple folosind 

litere,desene,simboluri. 

O10- Sa analizeze critic si autocritic lucrarile in functie de criteriile stabilite. 

STRATEGII DIDACTICE: 

      Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, tehnica comunicării rotative, 

problematizare,jocul didactic, jocul, exercițiul,metoda R.A.I.,Turulu Galeriei. 

      Mijloace de învățare: calendarul naturii, panou de prezență, urme de iepuras  decupate, 

prezenta copilului costumat in iepuras pentru captarea atenției,oua din polistiren,coronite din 

paie,panglica,siluete flori si fluturi,lipici,foarfece,iarba pentru decor,cosulete,fise de 

lucru,bonete ,sortulete,cuburi din lemn si plastic,foi de pandispan,ciocolata,forme pentru 

prajituri,oua,masline,boabe de piper,ridichii,castraveti,nuca de cocos,gaufre,bomboane decor. 

      Forme de organizare a colectivului de copii: frontal, individual, în grup. 

      Modalități de evaluare: aprecieri verbale, observarea sistematică a copiilor, evaluarea 

produselor activității. 

      Durata: 2h 30min 

Bibliografie:  

1. Curriculum pentru învățământul preșcolar (3-6/7 ani), Ministerul Educației, 

Cercetării și Tineretului, anul 2008. 

2. Ciobanu, M., (2009). Aplicații ale metodei proiectelor. Ghid pentru educatoare. 

București: Editura CD Press. 

3. Gurlui, I., Andreescu, L. (2014). Activitățile integrate în grădiniță. Ghid metodic. 

București: Editura CARMINIS. 
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PROIECT  DIDACTIC INTEGRAT 

 

Prof. Palcu Florentina 

Gr.P.P. Chișineu-Criș,  jud.  Arad 

 

 

Data: 30.01.2020 

Grupa:  mare (nivel II) 

Tema anuală: „Cum este/ a fost și va fi aici pe pământ” 

Tema proiectului: „Viețuitoarele apelor” 

Tema activităţii: „Să salvăm viețuitoarele apelor!” 

Forma de realizare: activitate integrată 

Categorii de activităţi integrate: ADP, ALA, ADE 

Tipul activităţii: consolidare şi verificare de cunoştinţe 

 

Scopul: verificarea și consolidarea număratului în limitele 1-8, raportarea numărului și cifrei 

la cantitate și invers; consolidarea deprinderii de a folosi corect tehnicile și uneltele de lucru 

specifice pentru realizarea lucrărilor propuse. 

 

Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, Metoda cubului, munca în grup, munca 

frontală, Turul galeriei;   

 

Mijloace de învățământ: imagini, siluete (Degețica, Sobolul), set de construcții, resturi de la 

creioane ascuțite, lipici, pești din hârtie, jetoane cu pești, jetoane cu cifre, probleme ilustrate, 

medalioane, cuburi, plicuri colorate, creioane colorate, acvarii din carton, măști, poezii. 

 

Durata: o zi 

 

Elementele componente ale activităţii integrate  

 

I. ADP: Întâlnirea de dimineaţă cu tema „Astăzi vom lucra cu spor, să salvăm viețuitoarele 

apelor.” 

Tranziţii: „Rățuștele mele” -  cântec;  

Rutine:  „Mă pregătesc pentru activități” – exersarea unor deprinderi de autoservire; 

„Singurel mă îngrijesc” – exersarea unor deprinderi igienice 

II. ALA 1: Jocuri şi activităţi alese   

✓ Artă: „Pești” – aplicație cu resturi de la creioane ascuțite 

✓ Bibliotecă: „Degețica”  (repovestire cu ajutorul imaginilor) 

✓ Construcții: „Acvarii” (set de construcții) 

✓  

III. ADE: „Să salvăm viețuitoarele apelor!” 

Categorii de activităţi integrate: DȘ, DOS 

Mijloace de realizare: frontal, pe grupe, joc didactic, lipire 

IV. ALA 2: Carnaval – „Viețuitoarele apelor” 

 

Bibliografie: 
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          -Ministerul educației, cercetării și tineretului, Curriculum pentru educatia timpurie a 

copiilor de la 3 la 6\7ani, 2008; 

          -Ministerul educației, cercetării și tineretului,  ,,Ghid de bune practici”, 2008. 

SCENARIUL ZILEI 

 

 Activitatea zilei debutează cu salutul „Bună dimineaţa, copii!”, în cadrul Întâlnirii de 

dimineaţă. După realizarea prezenţei, copiii, împreună cu educatoarea, vor completa 

Calendarul naturii,  apoi educatoarea le spune Noutatea zilei: „Copii, astăzi avem oaspeți, care 

au venit să vadă cum ne desfășurăm activitățile aici la grădiniță.” 

 Educatoarea invită copiii să formeze un cerc și în cadrul Activității de grup se recită 

împreună următoarea poezie, făcând și gesturile potrvite fiecărui vers: 

 ,,În fiecare dimineață, s-avem gândul bun pe față (copiii își șterg  fața cu palmele) 

Către soare să privim (mâinile deasupra capului, privirea sus) 

Iubire să dăruim.(mâinile la piept, apoi în față) 

De gând rău să ne ferim (alungăm cu o mână) 

S-adunăm doar bucurie (aducem mâinile la piept) 

Și-n lume s-o răspândim(mâinile în față) 

Și-atunci, orișice copil, în fiecare dimineață, 

Are gândul bun pe față! (arătăm spre fiecare copil din grupă) 

 După activitatea de grup, educatoarea le prezintă copiilor pe Degețica (siluetă din 

carton) și aceasta le spune titlul zilei și obiectivele.  

 „Astăzi, dragi copii, împreună o să mergem într-o aventură în salvarea viețuitoarelor 

apelor. În această aventură o să numărăm, o să formăm grupe din diferite obiecte, o să lipim, 

o să repovestim, o să construim și ne vom juca împreună. Dar ca să putem porni în marea 

aventură, trebuie mai întâi să facem anumite lucruri”, și astfel copiii sunt invitați spre centrele 

de interes, unde vor realiza următoarele sarcini: la sectorul Artă (Pești) vor lipi în conturul 

peștilor, solzi din resturile de la creioanele ascuțite, la Construcții (Acvarii pentru pești) vor 

construi din setul de construcții acvarii și vor agăța diferiți pești legați cu sârmă iar la sectorul 

Bibliotecă (Degețica) vor repovesti povestea cu ajutorul imaginilor. 

 După finalizarea lucrărilor pe centrele de interes, apare iar Degețica care le povestește 

copiilor că Sobolul s-a răzbunat pe ea că nu a vrut să se căsătorească cu el, și a poluat oceanul. 

Aceasta le cere copiilor să o ajute să salveze vietățile din ocean și să le pună în acvarii unde 

este apă curată, iar dacă vor reuși ea le va da câte o recompensă (stick-ere ce reprezintă diverse 

viețuitoare a  apelor). Apare apoi Sobolul care le spune copiilor că el le va pune tot felul de 

obstacole, ca să nu reușească să salveze peștii. Aici se va prezenta prima sarcină de la primul 

obstacol: 

 Lucru frontal cu material individual (copiii așezați la măsuțe, au în față material 

individual – jetoane ce reprezintă pești, jetoane cu cifre): educatoarea spune anumite cifre iar 

copiii trebuie să formeze grupe cu materialul indicat, sau să recunoască cifra, iar apoi vor trebui 

să rezolve o problemă ilustrată.  

Al doilea obstacol constă în următoarele sarcini: 

 Copiii sunt grupați după medalioanele ce le poartă și li se explică modul de lucru cu 

cubul. Fiecare copil din echipă trebuie să dea cu cubul și să rezolve sarcina care se găsește în 

plicul de aceași culoare cu fața cubului care i-a revenit, și astfel se vor realiza și acvariile cu 

viețuitoarele apelor.  

După ce fiecare echipă a terminat, acvariile se afișează pe panou, iar copiii fac turul 

galeriei,  făcând aprecieri. 

 După trecerea tuturor obstacolelor, apare iar Sobolul, care le spune că mai are o singură 

cerință. Acesta le cere copiilor să descrie o viețuitoare  a apelor.  
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 La terminarea prezentărilor, apare iar Sobolul care se recunoaște înfrânt și pleacă, iar 

Degețica le mulțumește copiilor că au ajutat-o să salveze peștii din apa poluată, dar și că au 

scăpat-o de Sobol, iar drept răsplată le va da câte un sticker care reprezintă o viețuitoare a 

apelor. 

 

Categoria de activitate:  ALA I (activităţi liber alese)  

Tema activităţii: „,,Să  salvăm viețuitoarele apelor!”  

Tipul de activitate: exersare şi consolidare de deprinderi. 

Centre de interes deschise:  Artă: „Pești” – aplicație cu resturi de la creioane ascuțite; 

Bibliotecă: „Degețica”  (repovestire cu ajutorul imaginilor); Construcții: „Acvarii pentru 

pești” (set de construcții) 

Obiective operaţionale:  

      Artă: -să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare 

oculo-motorie; -să lipescă într-o formă cât mai plăcută resturile de la creioanele ascuțite în 

conturul peștilor. 

Construcții: -să construiască din setul de construcții acvarii cât mai frumoase; 

  -să agațe pești în acvariile construite. 

Bibliotecă: -să ordoneze imaginile în funcţie de succesiunea evenimentelor în povestea dată; 

  -să repovestească povestea Degețica după imaginile ordonate. 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, povestirea. 

Materiale didactice folosite:  fiecare sector de activitate va fi dotat cu materiale specifice de 

lucru, necesare realizării temelor (set de construcții, resturi de la creioanele ascuțite, imagini 

din poveste, fişe cu pești desenați, pești cu sârmă pentru agățat) 

Demers didactic 

Etapele  

activității 

Conținut Științific Strategii 

didactice 

Evaluare 

1.Moment 

organizatoric 

   Se va organiza spaţiul şi climatul educativ într-

un mod optim desfăşurării activităţii propuse. 

  

2.Captarea 

atenţiei 

   Se va realiza prin apariția Degețicăi care îi roagă 

să extragă câte un medalion din gentuța ei, și astfel 

se vor forma grupele. 

conversaţia observarea 

comportamen-

tului copiilor 

3.Anunţarea 

temei 

Degețica le spune copiilor că vor porni într-o 

aventură „Să salvăm viețuitoarele apelor!”. Copiii 

sunt invitați spre centrele de interes, unde vor 

realiza următoarele sarcini: la sectorul Artă 

(Pești) vor lipi în conturul peștilor solzi din 

resturile de la creioanele ascuțite; la Construcții 

(Acvarii pentru pești) vor construi din setul de 

construit acvarii și vor agăța diferiți pești legați cu 

sârmă și la sectorul Bibliotecă (Degețica) vor 

repovesti povestea cu ajutorul imaginilor. 

explicaţia  

observarea 

comportamen-

tului copiilor 

4.Dirijarea 

învăţării 

   Copiii fiind împărţiţi pe grupe conform 

medalioanelor primite, după realizarea unui scurt 

moment de înot prin apă (tranziţie – Rățuștele 

mele) se vor aşeza fiecare la căsuţa 

corespunzătoare. 

explicaţia 

 

exerciţiul 

-proba practică 

-îndeplinirea 

sarcinilor 

primite la 

fiecare sector 

5.Obţinerea 

performanţei 

  Se vor lua în considerare următoarele criterii:  

-respectarea tehnicilor de lucru;    -creativitatea şi 

originalitatea; -finalizarea lucrării 

analiza 

produselor 

activităţii 

orală 
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6.Încheierea   

activităţii 

    Voi  trece pe la fiecare sector şi voi observa 

dacă  copiii şi-au îndeplinit sarcinile. 

Voi face aprecieri generale şi individuale asupra 

modului de lucru şi  a comportamentului  copiilor 

pe tot parcursul activităţii. 

conversaţia 

observaţia 

-orală 

-analiza 

produselor 

activităţii 

 

II ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE 

Categoria de activitate: ADE –(DȘ, DOS) - Activitate integrată 

Tema activităţii: ,, Să salvăm viețuitoarele apelor!” 

 Mijloc de realizare:  

        Matematică:joc didactic 

        Activitate practica: lipire 

Tipul activităţii: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

Obiective operaţionale: 

           -să identifice materialul pus la dispoziție; -să recunoască cifrele și să asocieze cantitatea 

la număr; 

           -să formeze mulțimi cu număr de elemente diferite;-să rezolve problema cu materialul 

pus la dispoziție;  -să lipească viețuitoarele marine pentru a umple acvariul; -să utilizeze corect 

uneltele de lucru în operația de lipire; -să respecte regulile jocului cu cubul; -să coopereze cu 

membrii echipei; 

           -să argumenteze, prin exprimarea propriilor opini, necesitatea protecției apelor și a 

mediului  înconjurător; 

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, demonstraţia, exercițiul, metoda Cubului, metoda 

Turul galeriei, munca  în grup şi frontală, jocul; 

Mijloace de învăţământ: siluete (Degețica, Sobolul), jetoane cu pești, jetoane cu cifre, 

coșulețe, cuburi,  plicuri colorate, acvarii din carton, creioane colorate, lipici  

Demers didactic 

Etapele 

activităţii 

Conţinut științific Strategii 

didactice 

Evaluare 

1.Moment 

organizato- 

ric 

     Pregătirea mobilierului şi a materialului didactic necesar 

desfăşurării activităţii. 

  

2.Captarea 

atenţiei 

    Se realizează prin apariția Degețicăi care le povestește 

copiilor că Sobolul s-a răzbunat pe ea că nu a vrut să se 

căsătorească cu el, și a poluat oceanul. 

explicaţia observarea 

comporta-

mentului 

copiilor 

3.Anunţa- 

rea temei și 

a 

obiectivelor 

Aceasta le cere copiilor să o ajute să salveze vietățile din 

ocean și să le pună în acvarii unde este apă curată, iar acest 

lucru vor reuși prin numărare, formare de grupe, rezolvarea 

unei probleme și lipirea viețuitoarelor în acvarii, iar dacă vor 

reuși ea le va da câte o recompensă (sticke-re ce reprezintă 

diverse viețuitoare marine).  

 

explicaţia 

 

conversa-

ţia 
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4.Dirija-rea 

învăţării 

   Apare apoi Sobolul care le spune copiilor că el le va pune 

tot felul de obstacole, ca să nu reușească să salveze peștii. 

Aici se va prezenta prima sarcină de la primul obstacol: 

    Lucru frontal cu material individual (copiii așezați la 

măsuțe, au în față material individual – jetoane cu pești, 

jetoane cu cifre): educatoarea spune anumite cifre iar copiii 

trebuie să formeze grupe cu materialul indicat, sau să 

recunoască cifra, mai apoi vor trebui să rezolve o problemă 

ilustrată folosind materialul de pe masă. 

conversa-

ția 

 

 

explicaţia 

expunerea 

exerciţiul 

problemati

-zarea 

 

 

 

 

verificarea 

cunoștin-

țelor 

 

 

5.Obţine-

rea 

performan-

ţei 

Al doilea obstacol constă în următoarele sarcini: 

     Copiii sunt grupați după medalioanele ce le poartă și li se 

explică modul de lucru cu cubul. Fiecare copil din echipă 

trebuie să dea cu cubul și să rezolve sarcina care se găsește 

în plicul de aceași culoare cu fața cubului care i-a revenit, și 

astfel se vor realiza și acvariile cu viețuitoarele apelor.  

Cerințele cubului: 

1. Lipește 5 pești roșii. 

2. Aplică 7 scoici. 

3. Lipește 4 melci. 

4. Desenează 3 plante marine. 

5. Scrie, după model, 8  semne grafice pe gura acvariului. 

6. Lipește 2 steluțe de mare. 

 

 

explicaţia 

 

 

 

 

jocul 

verificarea 

cunoştin-

ţelor 

6.Evalua-

rea şi 

încheierea 

activităţii 

După ce fiecare echipă a terminat, acvariile se lipesc pe 

panou, iar copiii trec pe la fiecare acvariu și fac aprecieri 

(Turul galeriei) 

conversa-

ţia 

evaluare 

globală şi 

individu-ală 

 

Categoria de activitate: ALA II 

Tema activităţii: ,, Să salvăm viețuitoarele apelor” 

Tipul activităţii: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. 

Mijloc de realizare: Dramatizare 

Obiective operaţionale: -să recite expresiv poezia, descriind personajul ce-l interpretează; 

                                         -să participe activ, manifestând interes şi bună dispoziţie; 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul; 

Mijloace de învăţământ: măști; 

Elemente de joc: surpriza, aplauze. 

Demers didactic 

Etapele 

activităţii 

Conţinut știintific Strategii 

didactice 

Evaluare 

1.Moment 

organizato-

ric 

-aerisirea sălii de grupă; 

-aranjarea mobilierului, costumarea copiilor; 

  

2.Captarea 

atenţiei 

Apare iar Sobolul, care le spune că mai are o singură 

cerință, că altfel o va răpi pe Degețica și o va duce la el 

în casă, adică sub pământ.  

conversa-

ţia 

explicaţia 

-observa-rea 

comporta-

mentului copiilor 
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3.Anunţare

a temei şi a 

obiectivelor 

Acesta le cere copiilor să descrie fiecare o  viețuitoare  

a  apelor. 

conversa-

ţia 

explicaţia 

 

4.Dirijarea 

învăţării şi 

obţinerea 

performan-

ţei 

Copiii își vor pune măștile confecționate de ei și fiecare 

va descrie  o viețuitoare a apelor. 

exerciţiul 

 

jocul de 

rol 

-indivi-duală 

-frontală  

-orală 

5.Încheie-

rea 

activităţii 

La terminarea prezentărilor, apare iar Sobolul care se 

recunoaște înfrânt și pleacă, iar Degețica le mulțumește 

copiilor că au ajutat-o să salveze peștii din apa poluată, 

dar și că au scăpat-o de Sobol, iar drept răsplată le va 

da câte un sticker care reprezintă o viețuitoare a apelor. 

 evaluare orală 
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AVANTAJE ALE SISTEMULUI TRADIȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

ȘI ALE SISTEMULUI  EDUCAȚIONAL MODERN 

 

                                                                                                             Prof. Panaete Adrian 

                                                                          Colegiul National  “A.T.Laurian” Botoşani 

 

 

        Educația joacă un rol cheie în dezvoltarea civilizației umane. Încă din cele mai vechi 

timpuri, metodele  de învățare sunt în continuă evoluție și continuă să treacă prin numeroase 

schimbări datorate tehnologiilor avansate. Cu toții suntem destul de familiarizați cu 

modalitățile tradiționale de învățare în care educația este impartită între pereții unei  clase, 

unui grup de elevi.Cu toate acestea, odată cu intervenția internetului și a tehnologiei digitale, 

platforma online tinde  sa ia locul sălilor de clasa. Beneficiind de o gamă largă de elevi, 

sistemul educațional modern a a eradicat complet limitarea spațiului unei clase. Încurajând 

participarea elevilor din numeroase colțuri ale lumii, tehnicile de învățare online beneficiază 

din plin de elevi, ceea ce le face destul de populare. Dacă facem o paralelă între sistemului 

educațional tradițional și cel modern, putem sublinia  câteva  avantaje ale fiecărui sistem.  

Sistemul tradițional de învățământ 

Învățarea tradițională folosește instrumente de învățare convenționale, care constau din tablă, 

cretă, cărți și stilouri. Elevii primesc educație de la profesorii prezenți în clasă și beneficiază 

de  asistență directă din partea acestora, pot pune întrebări și sunt lămuriți pe loc cu privire la 

un anumit  subiect. Înscriși într-o instituție școlară, elevii participă la cursuri în fiecare zi, 

astfel învățarea tradițională, cea de fiecare zi, de la școală are propriul său avantaj, cum ar fi: 

-   expunere socială: apartenența la  un  grup cu care te întâlnești în fiecare zi, dezvoltă 

elevilor aptitudini sociale, aptitudini de adaptabilitate la diferite situații, crește 

schimbul de cunoștințe, dar și  încurajează elevii să învețe mai mult, apare  dorința de 

depășire a celuilalt, de a fi mai bun. 

-  activități extracurriculare:  într-un grup cu elevi de aceeași vârstă, învățarea poate să  

fie și informală, pot fi promovate activități de grup. 

- orientare corectă: prezența unui cadru didactic este, de asemenea, benefică, întrucât 

întrebările  care apar la mijlocul cursului pot fi rezolvate atunci și acolo. De 

asemenea, au loc mai multe interacțiuni dintre elevi și profesori, care se vor creșterea  

capacitățile de învățare ale elevilor. 

 

 Sistemul educațional modern 

 

Învățarea prin diferite site-uri web, prin utilizarea internetului este o tehnică relativ recentă de 

învățare. Depășind adversitățile asociate metodologiilor de predare tradiționale, educația 

modernă oferă cunoștințe mai eficient și impecabil. Platformele și site-urilor online atrag nu 

numai elevii, dar și o multitudine  de profesori dispuși să participe la învățarea bazată pe   
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tehnologie. Utilizarea acestor mijloace este atractivă deoarece nu constrânge prin  limitarea  

timpului ca la o oră de clasă, numărul de participanți poate fi oricare. Din ce în ce mai 

utilizată, învățarea online deține o serie de avantaje precum: 

- flexibilitate: este asigurată  predarea online fără limitarea unei anumite perioade de 

timp. 

- cost redus: nu trebuie cumpărate manuale sau culegeri, se elimină costurile asociate 

sistemului de învățare tradițional. Învățarea digitală sau online obține recunoaștere 

datorită costului său mai mic efectiv.  

- o gamă largă de conținuturi: prin intermediul învățării online, eleviis pot selecta 

anumite capitole de care sunt interesați, facilităţi de prelucrare rapidă a datelor, de 

efectuare a calculelor, de afişare a rezultatelor, de realizare de grafice, de tabele, etc. 
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IMPACTUL TEHNOLOGIEI MODERNE ÎN EDUCAȚIE 

                                                                                                             

                                                                                                      Prof. Panaete Iuliana 

Daniela  

Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga” Botoşani 

    

 

    „Când curiozitatea supraviețuiește sistemului formal de educație, putem numi asta un 

miracol. ”- Albert Einstein 

 

    Într-o lume din ce în ce mai tehnologizată, învățarea virtuală tinde să schimbe modul în 

care se desfășoară educația formală și informală. Deși unele școli oferă  acces la noi resurse, 

instrumente de învățare colaborativă și flexibilitate sporită, unii profesori sunt încă îndoielnici 

cu privire la beneficiile pe care le poate oferi tehnologia în clasă. 

 Pe bună dreptate, tehnologia nu poate înlocui profesorii și, în ciuda perioadei de timp pe care 

majoritatea elevilor o petrec utilizând un computer, învățarea virtuală nu va recrea niciodată 

legătura profesor-elev. Niciun fost elev nu a mulțumit vreodată unui computer că i-a îndrumat 

pașii pentru a ajunge acolo unde sunt astăzi. Dar, când vine vorba de vechea dezbatere despre 

educație și educație modernă, conflictul este într-adevăr necesar? 

       Realitatea este că progresele tehnologiei educaționale nu vizează înlocuirea profesorilor 

sau chiar metodele tradiționale de predare. În schimb, multe dintre metodele moderne de 

predare de astăzi sunt pur și simplu o evoluție a tehnicilor mai vechi. Tehnologia modernă 

ajută profesorii să-și ofere practicile de predare ducând la numeroase avantaje pentru ambele 

părți, elevi și profesori. 

 Astfel,utilizarea tehnologia moderne are multe avantaje :  

- se îmbunătățește interacțiunea elev –profesor întrucât tehnologia introduce o 

multitudine de instrumente care să ajute la stimularea interacțiunii profesorilor cu 

elevii în timp real . 

- eficiența învățării este sporită prin faptul că profesorul poate renunța la crearea de fișe 

de lucru sau alte materiale didactice, utilizând în schimb  numeroasele platforme  care 

dau posibilitatea de a crea noi lecții, materiale sau a le importa pe cele deja existente 

și care pot fi reutilizate de câte ori dorim. 

- învățarea este mai practică și mai facilă decât prin utilizarea manualelor.Realitatea 

virtuală și imprimantele 3D sunt acum folosite pentru a crea experiențe de învățare 

multisenzorială, experiențe imersive. Cum este atunci când urmărești din confortul 

clasei , de exemplu, cum se formează un tsunami? Sau bătalia de la Podul Înalt? Acest 

mod de învățare stimulează simțurile, capacitatea de a călători în timp și spațiu, în 

trecut, prezent sau în viitor, într-un cadru virtual. 

- reduce timpul de evaluare, permite profesorilor să creeze și să controleze evaluarea, să 

exporte rezultate rapid și ușor; să compare răspunsurile în momentul învățării, în timp 

real. 

- timpul de învățare este maximizat, elevii folosind tehnologia pentru a urmări 

prelegerile în afara clasei . 
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-  răspunde stilurilor de învățare, toți știm că elevii învață în moduri diferite. În timp ce 

profesorii s-au străduit de mult să răspundă nevoilor tuturor elevilor lor - stabilind cu 

atenție diferite sarcini sau evaluări pentru diferiți elevi, în funcție de abilitățile lor, 

tehnologia concepută pentru clasă, face acest proces mult mai ușor. 

- dezvoltarea aptitudinile digitale atăt de necesare într- o epocă digitală. În timp ce, 

elevii au învățat aceste abilități utilizând telefonul sau computerul pentru jocuri sau 

alte activități, tehnologia este acum o parte centrală a experienței de învățare la toate 

subiectele. 

- se îmbunătățește accesul la alte resurse decât manualele. Instrumentele educaționale 

oferă acum acces la o multitudine de resurse educaționale online și la cele mai recente 

conținut web pentru a ajuta lecțiile suplimentare; asigurară informații  actualizate și 

relevante. 

- elevii capătă o mai mare încredere în ei. De obicei profesorii conduc lecția, pun 

întrebări  în încercarea de a stimula discuțiile și feedback-ul , dar nu poate răspunde 

toată clasa deodată. Astăzi, tehnologia îi permite elevilor să-și trimită răspunsurile, de 

la dispozitivul lor direct la al profesorului, promovând învățarea și implicarea mai 

profundă, crescând totodată participarea tuturor elevilor. 

Împletirea mijloacelor si a tehnologiei moderne cu metodele tradiționale, în realizarea 

actului didactic, conduc cu siguranță la realizarea succesului atăt pentru profesori cât și 

pentru elevi. 
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METODE MODERNE FOLOSITE ÎN PREDAREA 

MATEMATICII LA CICLUL PRIMAR 

 

Prof. Înv. Primar PERŢEA ION 

Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Filipescu”, Buzău 

 

 

Matematica este obiectul care generează la marea majoritate a elevilor eşecul şcolar. De 

aceea învăţătorul sau profesorul de matematică trebuie să creeze un climat instituţional favorabil 

folosind diverse metode moderne care să-l determite pe elev să se implice activ în procesul instructiv 

educativ.  

Şcoala nu trebuie înţeleasă ca fiind locul unde profesorul predă şi elevii ascultă. Învăţarea 

devine eficientă doar atunci cand elevii participă în mod activ la procesul de învăţare: discuţia, 

argumentul, investigaţia, experimentul, devin metode indispensabile pentru învăţarea eficientă şi de 

durată. 

 Toate situaţiile şi nu numai metodele active propriu-zise în care elevii sunt puşi şi care îi scot 

pe aceştia din ipostaza de obiect al formării şi-i transformă în subiecţi activi, coparticipanţi la propria 

formare, reprezintă forme de învăţare activă. 

 Metodele active necesită o pregătire atentă: ele nu sunt eficiente decât în condiţiile respectării 

regulilor jocului. Avantajul major al folosirii acestor metode provine din faptul că ele pot motiva şi 

elevii care au rămâneri în urmă la matematică. 

 Exemple  de activităţi desfăşurate cu elevii  pe baza aplicării metodelor de învăţare activ-

participative: 

 

METODA ,,SCHIMBĂ PERECHEA” 

         Este o metodă interactivă de lucru în perechi.  Elevii au posibilitatea de a lucra cu fiecare dintre 

membrii colectivului. Stimulează cooperarea în echipă, ajutorul reciproc, întelegerea şi toleranţa faţă 

de opinia celuilalt. 

 ETAPE: 

Se împarte clasa în două grupe egale ca număr de participanţi. Se formează două cercuri 

concentrice, copiii fiind  faţă în faţă pe perechi.  Învăţătorul  dă o sarcină de lucru. Fiecare pereche 

discută şi apoi comunică ideile. Cercul din exterior se roteşte în sensul acelor de ceasornic, realizându-

se astfel schimbarea partenerilor în pereche. 

         Copiii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al grupei. Fiecare se implică în activitate şi îşi 

aduce contribuţia la rezolvarea sarcinii. 

  

METODA    CUBULUI 

     Este  o  metodă  folosită  în  cazul  în  care  se  doreşte  explorarea  unui  subiect, a unei  situaţii  din  

mai  multe  perspective. 

     ETAPE: 

1.  Se  realizează  un  cub  pe  ale  cărei  feţe  se  notează:  descrie,  compară,  analizează,  asociază,  

aplică,  argumentează; 

2.  Se  anunţă  tema / subiectul  pus  în   discuţie; 
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3.  Se  împarte  grupul  în  şase  subgrupuri,  fiecare  subgrup  rezolvând  una  dintre  cerinţele  înscrise  

pe  feţele  cubului; 

4.  Se  comunică  forma  finală  a  scrierii,  întregului  grup  (se  pot  afişa/ nota  pe  caiet). 

 

METODA ,,TURUL GALERIEI’’ . 

Materialele realizate, posterele, vor fi expuse în clasă în 6 locuri vizibile. Elevii din fiecare grup 

îşi vor prezenta mai întâi sarcina de lucru şi modul de realizare a ei, apoi, la semnalul dat de profesor, 

vor trece, pe rând pe la fiecare poster al colegilor de la altă grupă şi vor acorda acestora o notă. După 

ce fiecare grup a vizitat „galeria” şi a notat corespunzător productiile colegilor, se vor discuta notele 

primite şi obiectivitatea acestora, se vor face aprecieri şi se vor corecta eventualele erori. 

 

METODA  „ŞTIU / VREAU  SĂ  ŞTIU / AM  ÎNVĂŢAT” 

     Metoda  se  bazează pe  cunoaştere  şi  experienţele  anterioare  ale  elevilor, pe  care  le  vor  lega  

de  noile  informaţii ce  trebuie  învăţate. 

ETAPE: 

• Listarea  cunoştinţelor  anterioare  despre  tema  propusă; 

• Construirea  tabelului  (Profesor); 

Ceea  ce  ştim / credem  că  

ştim 

Ceea  ce  vrem  să  ştim Ceea  ce  am  învăţat 

   

 

• Completarea  primei  coloane; 

• Elaborarea  întrebărilor  şi  completarea  coloanei  a  doua; 

• Citirea  textului; 

• Completarea  ultimei  coloane  cu  răspunsuri  la  întrebările  din  a  doua  coloană,  la  care  se  

adaugă  noile  informaţii; 

• Compararea  informaţiilor  noi  cu  cele  anterioare; 

• Reflecţii  în  perechi / cu  întreaga  clasă. 

 

POVESTIRI CU SUBIECT DAT 

 ETAPE: 

 Se alege un concept matematic: triunghiul  şi se cere elevilor să creeze o povestire în care 

personajul principal este conceptul ales, iar alte personaje sunt ,,rudele” acestuia. În acest fel elevii 

ajung în mod natural la caracterizarea unei noîiuni sesizând asemănările şi deosebirile dintre noţiunea 

nouă şi alte noţiuni studiate anterior. 

 EXEMPLU: 

 ,,Salut! Sunt un triunghi şi am un prieten cu care mă înţeleg foarte bine. Să vă spun cum ne-

am împrietenit: 

 Era o familie de patrulatere. Unul din ei era  patratul , verişorul dreptunghiului…Într-o zi, ne-

am dus să ne înscriem într-un club de matematică. Ca să fim acceptaţi trebuia să ne desenăm şi să ne 

aflăm perimetrele şi aria. El a reuşit eu nu! Asa ca vreau să mă ajutaţi voi.” 

 

JOCUL MATEMATIC 
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 Jocul matematic poate fi sub formă de rebus, probleme cu conţinut haios, dezlegarea unor 

puzzle,etc. 

➢ Cunoscând locul pe care jocul îl ocupă în viaţa copilului – unul preferat – se înţelege eficienţa 

folosirii lui în procesul instructiv-educativ 

➢ Folosind jocul:    

❑ Elevul învaţă de plăcere cu un minim de efort 

❑ Elevul devine interesat de activitatea pe care o desfăşoară 

❑ Îi facem  pe elevii timizi să devină mai volubili 

❑ Copilul nu este constrâns, ci este motivat intrinsec 

❑ Elevul îşi reglementează comportamentul 

❑ Elevul iese din egocentrismul său şi învaţă să colaboreze 

 

EXEMPLE: 

                        1.“Caută vecinii ! “ 

 Scopul didactic este “consolidarea deprinderilor de comparare a unor numere”,  

 Sarcina  didactică este “să găsească numărul mai mare sau mai mic cu o unitate decât  numărul 

dat”. 

                    

                      2. ” Cine urcă scara şi coboară mai repede? ” 

 

Scopul didactic este “consolidarea deprinderilor de calcul cu cele patru operaţii”,  

Sarcina  didactică  este “să efectueze exerciţii de adunare , scădere, înmulţire, împărţire”. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Surse bibliografice: 

1. Gardner, H.,,Mintea disciplinată,Ed. Sigma,2004 

2. Singer,M.,Voica,C. Învăţarea matematicii. Elemente de didactică aplicată. Ghidul 

Profesorului,Ed. Sigma,2002. 

3. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de matematică primar-gimnazial, Ed. SC 

Aramis print,2001. 
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PROIECT SOCIALː “UN DAR SFȂNT, PRIETENIA“ 

 

 

Prof. ȋnv. primar Peterfi Irina  

Școala Gimnazială “Mihai Drăgan“, Bacău 

 

 

 

Măcar în preajma marilor sărbători, lumina și zâmbetul ar trebui să fie pe feţele tuturor. 

Dar, din păcate, există în jurul nostru oameni care nu se pot bucura pe deplin nici  de 

Sărbătoarea Naşterii Domnului: copii aflaţi în case de copii sau în centre de plasament, batrâni 

uitaţi de familie într-un azil ori singuri  la casele lor, copii care au pierdut un părinte etc. 

 Cum nimic nu e mai înălţător decât generozitatea, am încercat  prin derularea  

proiectului “Dar din dar se face Rai” să  sensibilizăm  elevii  şcolii noastre faţă de semenii lor, 

determinându-i să conştientizeze  faptul că gestul lor poate aduce bucurie și mângâiere. 

Copiii trebuie deprinşi de mici să-i ajute pe cei cu care soarta nu a fost foarte generoasă, 

pentru că ajutându-i dovedesc dreapta credinţă, bunătatea, prietenia şi omenia – toate acestea 

fiind valori morale de înaltă ţinută.  

            Ca dascăli, simţim nevoia să ocrotim şi să ne apropiem cu înţelegere şi căldură 

de copii şi tineri. Atunci când în jurul nostru există şi copii aflaţi în dificultate, avem datoria 

morală nu numai de a-i ajuta, dar şi de a sădi în sufletul copiilor pe care îi educăm, dragostea 

pentru semeni. Dacă lecţiile de educaţie civică şi de religie îi învaţă pe copii cum să se 

comporte, să fie mai buni şi mai atenţi cu cei din jur, acestea nu sunt suficiente. Este necesar 

să realizăm adesea şi alte activităţi extraşcolare, prin care elevii sunt determinaţi să fie mai 

apropiaţi de cei care au nevoie de ajutor. Astfel s-a născut şi ideea acestui proiect educaţional, 

prin care elevii cu care lucrăm vor fi fizic şi sufleteşte alături de cei  greu încercaţi de destin.  

Chiar dacă unii elevi  fac parte din familii cu posibilităţi materiale mai reduse, am  

urmărit  să participe şi ei, pentru a gusta fericirea pe care o aduce bucuria făcută semenilor. 

Acţiunile întreprinse în cadrul acestui proiect au avut  ecou în sufletele micuţilor, iar 

ceea ce au învăţat la lecţii în sala de clasă, au pus în practică şi cu alt această ocazie. 

Din punct de vedere biblic, proiectul s-a  fundamentat  pe învăţătura Domnului Iisus 

Hristos: “Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.”(Mt.5,7)- care arată că adevărata împlinire 

a firii umane este posibilă doar prin apropierea de Dumnezeu pe calea ajutorării semenilor, prin 

darurile pe care le avem de la EL. 
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Grupul de parteneri implicat în implementarea şi desfăşurarea activităţilor proiectului 

a promovat : 

     - dialogul între copiii ce trăiesc în medii şi localităţi diferite; 

     - crearea legăturilor sufleteşti care ajută la depăşirea diferenţelor care ne 

despart, în scopul modelării destinelor colective; 

     - antrenarea copiilor în activităţi sociale, voluntare şi dezvoltarea 

responsabilităţii în rezolvarea unor probleme sociale minore; 

 Principalele activități desfășurate cu elevii au fost: 

 1. ”Un dar sfânt:  PRIETENIA” 

- Pregătirea unui minispectacol (care a fost prezentat copiilor din Centrul Rezidenţial 

”Pro Familia” Bacău) 

2. ,,Crăciunul –sărbătoarea tuturor’’  

- Realizarea unor picturi şi colaje 

- Confecţionarea unor felicitări de Crăciun 

- Amenajarea expoziției cu lucrări artistico-plastice  în holul unei case din 

 Complexul Bistriţa al Centrului Rezidențial „Pro Familia” 

 3. ”Dai voinţă, iei putere!”  

 -- Adunarea produselor ce au fost oferite copiilor în Ajunul  Crăciunului 

- Sortarea și ambalarea cadourilor( dulciuri cu termen de valabilitate, jucării cumpărate/ 

confecționate, felicitări, ornamente pentru pom, un brăduţ) 

 4. ”Copil ca tine sunt și eu!” 

-  Întâmpinarea oaspeţilor de la Școala Gimnazială “Mihai Drăgan“ Bacău, în Centrul 

Rezidenţial „Pro Familia” 

-  Oferirea cadourilor  

-  Vizitarea expoziţiei comune 

- Desfășurarea Spectacolului  „ Un Crăciun special” 

 5. ”Inimi la unison”( Activitate comună n oraşul Bacău) 

- Plimbare în Parcul „ G. M. Cancicov”(organizarea unui concurs de desene pe asfalt, 

întreceri sportive) 

- Vizitarea expoziţiei „Ouă încondeiate” din holul Complexului Muzeal „Iulian 

Antonescu” ‚ Bacău 

Pentru reuşită sigură, activităţile au fost  pregătite din timp: repetiţii pentru spectacol, 

confecţionarea felicitărilor şi a podoabelor de Crăciun în orele de educaţie plastică şi abilităţi 
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practice, ambalarea pachetelor- cadou, cumpărarea brăduţului, amenajarea expoziţiilor, crearea 

ambientului, asigurarea transportului elevilor, programarea vizitei la muzeu. 

De asemenea, elevii au fost  instruiţi în orele de consiliere, pentru a aborda o poziţie 

corespunzătoare faţă de ceilalţi: să dovedească un comportament atent, tolerant şi civilizat, să 

manifeste înţelegere, respect,  interes pentru membrii grupului din care fac parte, dar și din alte 

grupuri. 

La finalul acestui proiect s-a întocmit un album cu fotografii  și o prezentare Power 

Point ce au surprins momente din desfăşurarea activităţilor. 
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METODELE INTERACTIVE DE GRUP, NECESITATE ÎN VEDEREA 

ASIGURĂRII  

                  UNUI PROCES INSTRUCTIV-EDUCATIV MODERN 

 

 

Prof. Pîrvu Nicoleta  Grădiniţa M.Ap.N. Nr.2, Bucureşti, 

  Sector 1 

 

 

În învăţământul românesc, modernizarea strategiilor didactice prin promovarea 

metodelor interactive de grup care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, 

ale imaginaţiei şi creativităţii, reprezintă o cerinţă, o provocare şi o necesitate pentru 

asigurarea unui proces intructiv-educativ eficient şi de calitate, care să se înscrie în 

normele didacticii moderne. 

Jean Piaget prezenta asigurarea unei metodologii diversificate, bazată pe 

îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă independentă, cu activităţile de 

cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă, ca fiind cerinţa 

primordială a educaţiei progresiviste. În condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, 

activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament contagios şi o 

strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de probleme, 

obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate. 

Interacţiunea stimulează efortul şi productivitatea individului şi este importantă 

pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare. Există o 

dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii, iar subiecţii care 

lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri 

variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului 

individual. În acest fel se dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună ce se 

constituie într-o componentă importantă pentru viaţă şi pentru activitatea lor 

profesională viitoare. Una dintre metodele de învăţare participativ - activă este munca 

în grup. 

În literatura pedagogică, noţiunea de grup sau echipă are mai multe 

semnificaţii: 
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➢ Uneori grupa este o subdiviziune a unei clase de elevi constituită din 

necesităţi organizatorice. Când la unele obiecte de învăţământ munca didactică nu se 

poate organiza bine cu clasa întreagă, aceasta este împărţită pe grupe. Având de 

îndrumat un număr mai mic de elevi, cadrul didactic se poate ocupa mai îndeaproape 

de fiecare din ei. 

➢ Mai există apoi grupele de nivel alcătuite de profesor în funcţie de nivelul 

de învăţătură al elevilor la un obiect de învăţământ: grupa elevilor buni, mijlocii, 

slabi. Diferenţiat este şi sprijinul pe care profesorul îl acordă grupelor de elevi. Munca 

pe care o desfăşoară elevii este o muncă individuală, nu este colaborare, nu este în 

grup. 

➢ În sistemul TEAM TEACHING, prin grupă se înţelege o reuniune de două-

trei clase paralele. Pentru predarea unor obiecte de învăţământ, se constituie aşa 

numitele grupe mari iar profesorul predă o temă din programă acestei grupe. După 

aceea, elevii vor aprofunda tema cu grupe mai mici sub conducerea cadrului didactic 

sau în mod individual. Când activitatea este organizată cu grupe mari, ea se desfăşoară 

frontal iar elevii nu vor coopera în vederea realizării unei sarcini comune. 

➢ Prin grupă se înţelege şi un colectiv care are de rezolvat o sarcină comună. 

Membrii grupei colaborează pe baza unui plan pentru a atinge obiectivul propus, se 

organizează în acest scop, iau decizii colective, rezultatul muncii fiind un rod al 

cooperării. 

Metodele interactive de grup promovează interacţiunea dintre minţile 

participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate 

evidente. Acest tip de interactivitate determină “identificarea subiectului cu situaţia 

de învăţare în care acesta este antrenat” (Ioan Cerghit), ceea ce duce la transformarea 

elevului în stăpânul propriei dezvoltări şi formări. Din acest punct de vedere metodele 

interactive de grup prezintă avantaje precum: 

❖ activitatea de grup este stimulativă: în condiţiile îndeplinirii unor sarcini 

simple, generează un comportament contagios şi o strădanie competitivă; în 

rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de probleme, obţinerea soluţiei corecte e 

facilitată de emiterea de ipoteze multiple şi variate; (D. Ausubel) 

❖ stimulează efortul şi productivitatea individului; 

❖ este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, 

pentru autoevaluare; (D. Ausubel) 
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❖ există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul 

personalităţii; 

❖ subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze 

cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic 

decât în cazul lucrului individual;  

❖ dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună - componentă importantă 

pentru viaţă şi pentru activitatea lor profesională viitoare;  

❖ dezvoltă inteligenţele multiple, capacităţi specifice inteligenţei lingvistice 

(ce implică sensibilitatea de a vorbi; include abilitatea de a folosi efectiv limba pentru 

a se exprima retoric, poetic şi pentru a-şi aminti informaţiile), inteligenţei logice-

matematice (ce constă în capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza 

operaţii matematice şi de a investiga ştiinţific sarcinile, de a face deducţii), inteligenţa 

spaţială (care se referă la capacitatea, potenţialul de a recunoaşte şi a folosi 

patternurile spaţiului; capacitatea de a crea reprezentări nu doar vizuale), inteligenţa 

interpersonală (capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, dorinţele celorlalţi, 

creând oportunităţi în munca colectivă), inteligenţa intrapersonală (capacitatea de 

autoînţelegere, autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivaţii, temeri), 

inteligenţa naturalistă (care face omul capabil să recunoască, să clasifice şi să se 

inspire din mediul înconjurător), inteligenţa morală (preocupată de reguli, 

comportament, atitudini). (Gardner H.) 

❖ stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe (gândirea divergentă, 

gândirea critică, gândirea laterală – capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în alt 

mod, de a relaxa controlul gândirii); 

❖ munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi 

mult mai uşor de realizat; 

❖ timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în 

cazul lucrului în grup decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont 

propriu; 

❖ cu o dirijare adecvată, învăţarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică 

priceperile, capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor; 

❖ interrelaţiile dintre membrii grupului, emulaţia, sporeşte interesul pentru o 

temă sau o sarcină dată, motivând elevii pentru învăţare; 
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❖ lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, 

experienţa, ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile; 

❖ se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii;  

❖ grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a 

membrilor ce duce la dispariţia fricii de eşec şi curajul de a-şi asuma riscul; 

❖ interacţiunea colectivă are ca efect şi “educarea stăpânirii de sine şi a unui 

comportament tolerant faţă de opiniile celorlalţi, înfrângerea subiectivismului şi 

acceptarea gândirii colective” (Crenguţa L. Oprea). 

Metodele interactive de grup se impun a fi aplicate încă de la vârsta preşcolară 

deoarece copiii acum învaţă să inter-relaţioneze, capătă sentimentul de apartenenţă la 

grup şi de implicare în rezolvarea comună a unor sarcini ceea ce va duce la integrarea 

cu mai multă uşurinţă, mai târziu, în colectivul de muncă. Aceste forme de abordare 

a actului educaţional presupun schimbarea mentalităţii cadrelor didactice, mai mult 

tact şi interes în pregătirea activităţilor dar şi conştientizarea importantelor valenţe 

formativ-educative pe care aceste noi forme le au: 

• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai 

conştienţi de responsabilitatea ce şi-o asumă; 

• exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la 

momentul potrivit, stimulânt iniţiativa tuturor elevilor implicaţi în sarcină; 

• asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea 

priceperilor şi capacităţilor în variate contexte şi situaţii; 

• asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară 

acunoştinţelor asimilate în sistemul noţional, devenind asfel operaţionale; 

• unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de ansamblu 

asupra activităţii elevului pe o perioadă mai lungă de timp, depăşind neajunsurile altor 

metode tradiţionale de evaluare cu caracter de sondaj şi materie şi între elevi; 

• asigură un demers interactiv al actului de predare–învăţare–evaluare, 

adaptat nevoilor de indivi-dualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, 

valorificând şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia; 

• descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă. 

Metodele interactive de grup pot fi aplicate separat sau combinate, în toate 

tipurile de activităţi din grădiniţă, alături de cele tradiţionale. 
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Vom descrie activitatea de evaluare cu tema „Păsările” în care am aplicat 

metodele: „Metoda piramidei”, „Diagrama Venn”, „Brainwriting”, 

„Brainstorming”.  

Copiii sunt „micii ornitologi” care se împart în trei grupe ce vor studia: păsări 

de curte, de baltă, de pădure. Gruparea se face prin alegerea unor jetoane colorate care 

sunt folosite la realizarea unor puzzle-uri reprezentând cele trei medii de viaţă. În 

clasă sunt amenajate trei cadre corespunzătoare celor trei medii. Fiecare grup lucrează 

în zona aleasă. Se aplică „Metoda piramidei”. Materiale folosite: trei cartoane pe 

care sunt desenate piramide în trepte, simboluri pentru fiecare treaptă care sugerează 

locul unde trebuie să fie aşezate jetoanele (pană-păsări, farfurie - hrană, căsuţă-cuib, 

pui - înmulţire), jetoane cu păsări, hrană, adăposturi, ouă. Sarcinile sunt comune 

pentru toate grupurile: 

1.  Alegeţi şi aşezaţi la locul potrivit de pe piramidă păsările care trăiesc în 

locul în care vă aflaţi(de exemplu: la baza piramidei, în dreptul simbolului pană, sunt 

aşezate toate păsările de curte, baltă, pădure); 

2.  Alegeţi şi aşezaţi la locul potrivit de pe piramidă hrana păsărilor voastre; 

3.  Alegeţi şi aşezaţi la locul potrivit de pe piramidă adăposturile păsărilor 

voastre; 

4.  Aşezaţi în vârful piramidei imaginea care arată prin ce se înmulţesc 

păsările. 

După construirea piramidei copiii pot fi antrenaţi în scurte discuţii care 

vizează şi alte cunoştinţe(de exemplu: ce alte păsări mai trăiesc în..., cu ce sunet 

începe..., găseşte păsările ale căror nume este format din două silabe, care sunt 

păsările care îşi strigă numele, etc.). 

În continuarea activităţii, fiecare grup îşi alege câte trei reprezentanţi pentru a 

lucra în sectorul artă. Se aplică metoda „Brainwriting” - fiecare copil îşi aduce 

aportul individual în realizarea temei: 

Grupul 1- aplicaţie „În ogradă”. Material: fişă suport pe care este desenată o 

casă, siluete de păsări şi alte elemente din care să aleagă pentru a realiza tabloul, 

adeziv. 

Grupul 2- desen „La baltă”. Material: fişă suport, carioca. 

Grupul 3- desen sugerat de audierea unui text. Material: fişă suport, carioca, 

casetă audio. 



288 

 

Ceilalţi copii lucrează, simultan, în metoda „Diagrama Venn” .Material: 

două cercuri de culori diferite, intersectate, jetoane cu păsări, cuiburi, ouă. 

Sarcini de lucru: 

1. Aşezaţi în cercul roşu păsările călătoare; 

2. Aşezaţi în cercul verde păsările care rămân în ţară; 

3. Aşezaţi în spaţiul de la mijloc jetoanele care arată prin ce se aseamănă. 

Se pot folosi şi alte criterii de grupare. 

Lucrările realizate la sectorul artă sunt analizate de toţi copiii, apoi se aplică 

metoda „Brainstorming”. Material: lucrările realizate de copii, o bandă colorată în 

cele trei culori după care    s-au grupat copiii la începutul activităţii. Fiecare grup îşi 

aşează lucrarea pe culoarea sa(verde, albastru, galben). Toţi copiii participă la crearea 

unei poveşti. Se pot crea poveşti diferite prin schimbarea ordinii în care sunt aşezate 

lucrările.  

Prin exemplul oferit de noi am demonstrat, încă o dată, că aplicarea acestor 

metode este din ce în ce mai necesară pentru că activizează copiii la maxim, îi fac 

conştienţi de performanţele obţinute şi în acelaşi timp îi mobilizează în rezolvarea 

altor sarcini de lucru. 

 Ce au făcut copiii în această activitate? 

▪ Au cooperat; 

▪ Au identificat; 

▪ Au analizat; 

▪ Au comparat; 

▪ Au selectat; 

▪ Au explicat; 

▪ Au desenat; 

▪ Au completat; 

▪ Au creat. 

Aplicarea metodelor interactive este la îndemâna oricărui cadru didactic 

pentru că nu necesită decât studierea lor, material didactic uşor de procurat sau de 

confecţionat şi multă deschidere. 

 

Bibliografie: 
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METODE INOVATIVE DE PREDARE ÎNVĂŢARE EVALUARE, 

APLICATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU PROGRES ÎN 

EDUCAŢIE 

 

PROF.ÎNV.PRIMAR ,PÎRVULESCU CORNELIA 

LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

 

Motto:”Este imposibil ca elevii să înveţe ceva cât timp 

gândurile lor sunt robite şi tulburate de vreo patimă. 

Întreţineţi-i deci într-o stare de spirit plăcută , 

dacă vreţi să vă primească învăţăturile.Este tot atât 

de imposibil să imprimi un caracter frumos şi armonios 

într-un suflet care tremură,pe cât este de greu să tragi linii 

frumoase şi drepte pe o hârtie care se mişcă.” 

(John Locke-“Some Thoughts Concerning Education”) 

 

 

Societatea prezentului,dar mai ales a viitorului se circumscrie unui timp al informaţiei,al 

complexităţii.De aceea ,investiţia în inteligenţă,creativitatea şi capacitatea de inovare a indivizilor, a 

grupurilor va  fi extrem de rentabilă în viitor. 

Copilul este un proiect “aruncat” în lume ,aflat intr-o stare de “facere” ,pentru ca apoi,devenit adult,să 

se formeze continuu de-a lungul vieţii .Spiritul contemporan trebuie să facă faţă unor mari 

sfidări:explozia informaţională,stresul,accelerarea ritmului vieţii,creşterea gradului de 

incertitudine.Aceste argumente duc la o nouă ecologie educativă,care presupune dezvoltarea unei 

gândiri de tip holistic,a unor competenţe de procesare informaţională ,dezvoltarea memoriei vii. 

Rolul învăţătorului în procesul de modelare a omului este poate cel mai important.Punându-şi elevii în 

situaţii variate de instruire,el transformă şcoala “într-un templu şi un laborator”(M. Eliade ). 

Învăţarea activă înseamnă,conform dicţionarului,procesul de învăţare calibrat pe interesele  de 

dezvoltare al participanţilor la proces.În cadrul învăţării active,se pun bazele unor comportamente,de 

altfel observabile: 

*comportamente ce denotă participarea (elevul e activ,răspunde la 

întrebări,ia parte la activităţi); 

*gândirea creativă(elevul are propriile sale sugestii ,propune noi 

interpretări); 

*învăţarea aplicată (elevul devine capabil să aplice o strategie de 
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Învăţare într-o anumită instanţă de învăţare); 

*construirea cunoştinţelor (în loc să fie pasiv,elevul îndeplineşte sarcini 

care îl vor conduce la înţelegere). 

Printre metodele care activizează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează productiv 

unii cu alţii ,îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc.Ele pot avea un impact extraordinar 

asupra elevilor datoritaâă denumirilor foarte uşor de reţinut,caracterului ludic şi oferind alternative de 

învăţare cu “priză” la copii. 

Metodele şi tehnicile interactive de grup se clasifică,după funcţia principală didactică în : 

a)Metode de predare –învăţare interactivă în grup : 

#metoda predării / învăţării reciproce(Reciprocal teaching –Palinscar) 

#metoda “mozaicului”( Jigsaw) 

#citirea cuprinzătoare 

#metoda “Cascadei”(Cascade) 

#metoda învăţării pe grupe mici(“STAD-Student Teams Achievement Division”) 

#metoda “turnirului între echipe”(“TGT-Teams/Games/Tournaments”) 

#metoda schimbaării perechii(“Share-Pair Circles”) 

#metoda “Piramidei” 

#învăţarea dramatizată 

b)Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare : 

#harta cognitivă / conceptuală 

#matricile 

#”Lanţurile cognitive” 

#”Scheletul de peşte” 

#diagrama cauzelor şi a efectului 

#”Pânza de paianjen” 

#”Tehnica florii de nufăr” 

#”Cartonaşe luminoase” 

c)Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii : 

#”Brainstorming” 

#”Explozia stelară” 

#”Metoda pălăriilor gânditoare” 

#”Caruselul” 

#”Multi-voting” 

#”Masa rotunda” 
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#interviul de grup 

#studiul de caz 

#”Incidentul critic” 

#”Phillips 6/6” 

#”Tehnica 6/3/5” 

#”Controversa creativă” 

#”Tehnica acvariului 

Atmosfera din clasă trebuie să le permită elevilor să gândească critic. Astfel, ajung să înţeleagă că 

atunci când investesc suficientă energie în învăţare şi se implică în mod activ, procesul devine agreabil 

şi dă naştere unui sentiment de împlinire. Elevii trebuie să creadă că opiniile lor au valoare. 

Comunitatea învăţării îi îmbogăţeşte pe toţi membrii ei. 

"A învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria gândire, 

să-l ajutăm să înţeleagă cu gândirea lui lumea." (I. Cerghit) 

 

Bibliografie: 

1. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Vol.II ,Bucureşti,E.D.P.,1980, pag. 75; pag.60; 

2. Stanciu, Mihai, Didactica postmodernă. Fundamente teoretice, Vol.I,Suceava,Editura 

Universităţii Suceava, 2003, pag. 189 
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MODALITĂȚI DE ACTIVIZARE A ELEVILOR ÎN LECȚIILE DE 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Popa Mihaela, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu” Buzău 

 

 

 Pornind de la concepția lui Bloom, conform căreia „factorii de personalitate şi 

motivaţionali sunt cel puţin tot atât de importanţi în determinarea performanţei ca cei 

aptitudinali”, procedeele folosite în lecţiile de limba şi literatura română conduc la o bună 

activizare a elevilor,  dacă se adresează trebuinţelor, intereselor şi aptitudinilor acestora. 

Copilul are nevoie de energie motivaţională suficientă pentru a iniţia şi susţine actul învățării. 

J.Fr. Herbert afirma că plictiseala este păcatul de moarte al predării, prin urmare, 

cadrului didactic îi revine sarcina  de a  utiliza modalităţi de activizare variate, care să atragă 

copilul, să-i stârnească curiozitatea şi să-l determine să muncească creativ. 

În procesul de învăţamânt, cadrul didactic, ca şi elevii, acţionează prin intermediul unor 

metode de predare şi învăţare. Calitatea muncii lor este în funcţie de aceste metode; ele 

constituie o sursă însemnată de creştere a eficacităţii şi eficienţei învăţământului. Aplicându-

se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor. De asemenea, însuşirea 

unor cunoştinţe noi poate deveni mai dificilă sau mai uşoară pentru unii şi acceaşi elevi, în 

funcţie de metodele utilizate. În acelaşi timp, s-a putut constata că exersarea funcţiilor 

intelectuale este condiţionată nu numai de conţinuturile date, ci şi de forma în care acestea sunt 

aduse la cunoştinţa copiilor, adică de metodele utilizate. Implicarea activă şi interactivă a 

elevilor cu întregul lor potenţial intelectual, fizic, afectiv-motivaţional şi voliţional, cu 

creativitatea şi productivitatea lor, reprezintă premisa unei instruiri eficiente, interactive, care 

îşi propune ca rezultat, elaborarea de noi structuri cognitive-intelectuale, acţionale, afective, 

motivaţionale şi voliţionale operaţionale. Astfel, activizarea reprezintă un rezultat al instrucţiei-

autoinstrucţiei şi educaţiei-autoeducaţiei şi, deopotrivă, o premisă a unei instrucţii-

autoinstrucţii şi educaţii-autoeducaţii eficiente, de nivel superior. Dintr-un participant pasiv şi 

docil, din obiect al învăţării, elevul devine subiect activ al unei activităţi orientate de propriile 

sale nevoi şi interese educaţionale şi, în bună măsură, propriul său educator. 

Profesorul este cel care creează mediul educaţional favorabil, stimulativ şi interesant 

pentru învăţare în clasă, iar elevul este cel care aduce ceva din viaţa lui, din afara şcolii, din 

ciclul preşcolar sau experienţa lui de viaţă. În cadrul orelor de limba şi literatura română, se 

pot folosi o multitudine de metode care să stârnească interesul copiilor. Printre acestea se pot 
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utiliza şi metode ale gândirii critice.  Elevii citesc cu plăcere orice text dacă li se orientează 

atenţia, curiozitatea şi interesul faţă de acesta. De cele mai multe ori, aceste metode îi solicită 

pe elevi să formuleze întrebări referitoare la text, întrebări care să-i pună în dificultate pe colegii 

lor în căutarea răspunsurilor. Nici unii, nici ceilalţi nu ar reuşi să facă acest lucru, dacă nu ar 

citi textul cu atenţie. Animaţia îi cuprinde şi atunci când întrebarea pusă are mai multe soluţii. 

Uneori, metodele îi antrenează în citirea pe roluri, prin dramatizări, prin organizarea şi 

distribuirea rolurilor în echipă, precum şi prin folosirea unui vocabular propriu în replicile lor. 

Dezbaterea unor probleme care îi interesează, folosind argumente ”pro” şi “contra”, îi ajută să 

decidă dacă acceptă sau nu valorile şi ipotezele din text. Receparea mesajelor şi a informaţiilor 

se face prin comunicare elev-elev sau profesor-elev, ceea ce contribuie la învăţarea de tip activ. 

Dintre metodele gândirii critice se pot enumera următoarele: ciorchinele, jurnalul dublu, tabelul 

conceptelor, cadranele, stiu-vreau să ştiu-învăţ, brainstorming-ul, scrierea liberă, lectura în 

perechi, turul galeriei. 

Pe lângă metodele moderne prezentate mai sus, un deosebit rol în activizarea elevilor îl 

reprezintă exercițiul și jocul didactic. 

Exercițiul este o metodă care constă în efectuarea repetată, conștientă, a unor acțiuni, 

sarcini, operații, până la consolidarea și perfecționare lor. Acesta implică reactualizarea 

cunoștințelor, explicarea, demonstrarea, motivarea și efectuarea lor repetată. Este o metodă de 

bază aplicată în studiul limbii și literaturii române, cu valențe deosebite în formarea gândirii și 

cu o mulțime de modalități aplicative în domeniul formării priceperilor și deprinderilor de 

exprimare corectă orală și scrisă, de activizare a întregului colectiv. 

Pentru a fi formulat corect, un exercițiu trebuie să îndeplinească mai multe condiții:  

a) Cerința exercițiului trebuie să corespundă conținutului științific al obiectivului 

urmărit. 

b) Cerința să fie accesibilă și să se regăsească în elementele teoretice învățate. 

c) Exercițiul să fie formulat și comunicat explicit, concis, precis. 

d) Exercițiile (cu cerințe multiple) să fie ordonate în funcție de creșterea gradului de 

dificultate. 

e) Cerințele exercițiului să fie formulate și adresate diferențiat 

f) Exercițiul să acopere, prin cerințe, toate aspectele activității operaționale: de 

recunoaștere, de modificare, de completare, de exemplificare, de creație 

g) Exercițiul să asocieze problemei gramaticale și aspecte lexicale, ortografice, 

stilistice 
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h) Exercițiul să fie extins către relația de comunicare orală sau scrisă, sub formă de 

dialog, narațiune, descriere. 

Pentru a putea fi rezolvat corect, se impun niște condiții ale elevilor: 

a) Receptarea corectă a enunțului exercițiului; 

b) Verificarea prin întrebări dacă enunțul a fost înțeles corect și complet; 

c) Actualizarea cunoștințelor toretice necesare rezolvării exercițiilor 

d) Pentru a firezolvate corect, exercițiile trebuie să fie corecte din punct de vedere 

gramatical, motivante, expresive, să fie rostite fluent, corect, să fie scrise ordonat, 

estetic; 

e) Elevii vor rezolva exercițiile în ritm propriu, dar susținut prin încurajarea și 

îndrumarea cadrului didactic 

f) Rezolvările vir fi analizate, apreciate, corectate, cu explicațiile date imediat. 

O altă metodă care poate fi folosită în cadrul orelor de limba şi literatura română, pentru 

activizarea elevilor, este jurnalul dublu. Folosindu-l, elevii pot observa că un text poate fi 

redat prin imagini şi invers. De aici elevul îşi formează deprinderi de a împărţi textul în 

fragmente, folosirea unei imagini în locul unui fragment şi invers. Obişnuiţi cu redarea textului 

prin benzi desenate, ei constată că un text are un început (introducerea), o continuare a acestui 

început (cuprinsul) şi apoi încheierea textului (sfârşitul), realizând că textul nu poate fi lipsit 

de una dintre aceste părţi. Pentru a aplica această metodă, copiii trebuie să-şi împartă pagina în 

două părţi, trasând o linie verticală pe mijloc. În partea stângă se pot nota citate, fragmente, 

desene, benzi desenate, iar în partea dreaptă le vor comenta, vor justifica alegerea făcută, vor 

scrie ce i-a determinat să facă această alegere. Pot nota, de asemenea, impresii, sentimente, 

păreri, întrebări pe care şi le-au pus atunci când au făcut alegerea sau dacă le-a fost impusă, pot 

să-şi spună părerea pro sau contra în legătură cu cerinţa dată. Această metodă se poate aplica 

atât la textele în proză, cât şi la cele în versuri, pentru că le dă posibilitatea elevilor să exprime 

prin cuvintele lor tot ceea ce cred,  simt, ştiu, gândesc şi înţeleg despre text, fragment. 

O altă metodă activă care conduce şi la dezvoltarea imaginaţiei literare este Gândiţi - 

lucraţi în perechi – comunicaţi 

Această metodă se poate folosi în orice moment al lecţiei, chiar de mai multe ori în 

cadrul aceleeaşi lecţii. Se realizează în perechi, pe grupe sau cu întreaga clasă. 

Pentru a răspunde unei cerinţe date, este necesar ca elevilor să li se dea suficient timp 

pentru a se   gândi  la ceva nou şi autentic,  pentru a avea timp să descopere noutatea, să 

exploreze ideile, convingerile şi experienţele anterioare, să transforme gândurile în cuvinte şi 

de a le auzi cum sună, de a le comunica şi celorlalţi. Aceştia pot aduce corecturi, completări, 
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restructurări. Verbalizarea gândurilor se realizează în mod natural, nestresant ceea ce 

încurajează elevii la o participare activă, care-i ajută să-şi însuşească, să-şi lămurească mai bine 

lucrurile şi ideile spuse. 

Brainstorming-ul  ( furtuna de idei sau afluxul de idei) este o tehnică a gândirii 

divergente elaborată de Al.  Osborn  prin care se poate educa activitatea creatoare. 

Această metodă poate avea mai multe stadii şi anume : 

I. stadiul bucuriei roşii care începe odată cu emulaţia (încălzirea) gândirii elevilor 

şi care se produce la prezentarea (într-o formă interesantă) a problemei de către 

învăţător 

II. stadiul bucuriei verzi (de trecere liberă a ideilor) în care elevii gândesc şi propun 

idei ce provoacă la rândul lor formularea altor idei şi care sunt consemnate, de 

exemplu într-un caiet, de doi elevi. 

III.  stadiul bucuriei roţii (de staţionare a ideilor) în care elevii, de comun acord, 

sortează ideile (consemnate în caiet) după următoarele criterii: este prea greu 

de realizat; este mai uşor de realizat; nu se poate realiza ; soluţia este prea 

costisitoare ; necesită timp îndelungat; este bună, originală, cu o mare forţă de 

expresie etc. Se alege ideea cea mai bună. 

Este  o metodă care „dezgheaţă mintea” elevilor  şi poate fi folosită la începutul 

activităţii, în momentele de evocare, la spargerea gheţii, dar şi în celelalte etape ale activităţii. 

De exemplu : 

- în evocare înainte de a trece la textul nou, lecţia cu titlul „Povestea crocodilului 

care plângea”, de V. Colin, poate fi adresată elevilor următoarea întrebare: Ce 

înţelegeţi voi prin expresia „lacrimi de crocodil” ? Ideile vor fi exprimate oral, în 

cadrul grupei sau în scris, prin aplicarea altor metode,  liste de idei, ştiu-vreau să 

ştiu –am învăţat. 

- în realizarea sensului: listă de idei predictive 

- în reflecţie în provocările pentru dezbateri, argumentări – în provocările pentru 

dezbateri argumentări şi păreri în reţeaua personajelor sau reţeaua discuţiilor 

În concluzie, în învățarea limbii și literaturii române, trebuie să existe o strânsă legătură 

între învățarea gramaticii și practica exprimării, iar metodele de activizare folosite îi ajută pe 

elevi să cunoască structura limbii noastre precum și lexicul ei bogat, le dă posibilitatea de a 

dobândi cunoștințe prin ei înșiși, prin studiu activ. Prin exercițiu, elevii aplică în practică 

cunoștințe teoretice de limbă, care devin durabile și operaționale.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL „MUZICA NE MÂNGÂIE ȘI NE UNEȘTE 

SUFLETELE” 

 

 

Prof. ȋnv. primar Popa Teodora 

Școala Gimnazială “Mihai Drăgan“, Bacău 

 

 

 

În contextul unei societăţi care se schimbă, învăţământul românesc trebuie să-şi asume 

o nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. În cadrul acestei perspective, 

parteneriatul educaţional trebuie să devină o proprietate a strategiilor orientate către educarea 

tinerilor. 

Complexitatea şi gradul de dificultate al problemelor cu care şcoala românească se 

confruntă, cât şi impactul educaţiei şcolare asupra întregului sistem social impun soluţionarea 

dificultăţilor, apelând la colaborarea şi cooperarea parteneriat unor categorii sociale cum ar 

fi: şcoala; elevii; familia; organizaţii guvernamentale cu caracter central sau local; organizaţii 

nonguvernamentale; agenţi economici; autorităţile centrale şi locale. 

Coeziunea şi eficienţa grupului care participă la un proiect educațional sunt 

condiţionate de asumarea şi promovarea unor valori comune la nivelul tuturor: partenerilor 

implicaţi; asigurarea egalităţii şanselor în educaţie; revigorarea spiritului civic şi a 

mentalităţilor comunitare; promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise; 

încurajarea iniţiativei şi a participării; dezvoltarea cooperării şi a colaborării; structurarea 

disciplinei şi a responsabilităţii; armonizarea condiţiilor specifice cu exigenţele sociale; 

Pentru a avea eficienţă maximă, parteneriatul presupune: acceptarea  diferenţelor şi 

tolerarea opţiunilor diferite;  egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; 

interacţiuni acceptate de toţi partenerii;  comunicare eficientă între participanţi; colaborare 

(acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit;  cooperare (acţiune comună în care se 

petrec interrelaţii şi roluri comune). 

Dintre toate domeniile artei, muzica ajunge mai întâi şi mai aproape de sufletul 

copilului. În ceea ce ne priveşte, ca dascăli, considerăm că trebuie să facem eforturi susţinute 

pentru a contribui la înțelegerea  mesajului muzical, căci „muzica este o revelaţie mai înaltă 

decât orice înţelepciune şi orice filosofie.” (Ludwig van Beethoven).  

Muzica creează  omului acea stare de bine şi confort, ea vindecă suflete, iar uneori 

tămăduieşte în sens propriu. Cântatul reprezintă pentru mulţi copii o acţiune stimulatoare, 
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mobilizând propriile resurse, un adevărat resort care declanşează aptitudini latente şi 

capacităţi nebănuite, mai ales în cazul copiilor timizi. Ne-am propus să facem un pas măreț în 

schimbarea raportului de discrepanță majoră între mediul rural și cel urban, oferind o altă 

perspectivă educațională culturală, care dă șanse egale de afirmare. 

În ultimul timp observăm cum, de la o generaţie la alta, elevii au tendinţa de a se 

îndepărta de cântecele adevărate, de tradiţiile populare româneşti, pe primul loc trecând 

manelele. Iată de ce am considerat că prin inițierea acestui proiect educațional am putea 

contribui la o bună educaţie în spiritul valorilor autentice.  

Proiectul educațional  „Muzica ne mângâie și ne unește sufletele” și-a  propus ca, prin 

intermediul muzicii, să reunească elevi și  preșcolari, cu precădere din mediul rural,  sub 

cupola Ateneului Municipiului Bacău, pentru a intra în lumea sunetelor vocale și 

instrumentale,  pentru a-și etala talentul artistic. De asemenea, pentru școlile rurale 

participarea la un concert și interacționarea cu instrumentiștii este  un debut, grație 

partenerilor din Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău. Alături de elevi din 18 școli rurale  ale  

județului Bacău au „concertat” în calitate de invitați speciali și participanți din alte județe: 

membrii Orchestrei de muzică populară „ Rapsozii Iveștiului”, jud, Vaslui,  Școala 

Gimnazială Nr. 1 Rm. Sărat, jud. Buzău, Colegiul Tehnic” C.D. Nenițescu” Brăila și  

Grădinița Nr. 1 Adjud, jud. Vrancea.  

Sperăm că prin intermediul acestui proiect educațional am reușit să realizăm o 

comunicare deschisă între elevii și cadre didactice participante din cele cinci județe 

mai sus menționate și să dezvoltăm  orizontul artistic al elevilor prin intermediul 

activităților derulate. Pe această cale s-au adus contribuții însemnate la 

îmbunătățirea imaginii școlii prin promovarea parteneriatului interșcolar.  Dorim 

continuarea proiectului şi în anul calendaristic  următor, cu extinderea parteneriatului cu alte 

unităţi de învăţământ din judeţ şi din alte judeţe. 

 

 

 

 

 

 

 



300 

 

 

 

TRADIŢIONAL ŞI MODERN ÎN PREDAREA  

NOŢIUNILOR MORFOLOGICE ÎN CICLUL PRIMAR 

 

 

Prof. înv. primar Preda Georgeta 

Şcoala Gimnazială Puchenii Mari, 

Structură Şcoala Gimnazială Puchenii Moşneni 

 

 

Activitatea şcolară are nevoie de un mediu favorabil învăţării, suficient de stimulativ şi 

diversificat încât fiecărui elev să-i ofere o motivaţie susţinută. Competiţia egoistă trebuie 

înlocuită cu activitatea de învăţare care permite manifestarea solidarităţii şi a competiţiei 

deschise, drepte şi productive. În anii de şcoală se pun bazele puternice pentru învăţarea pe 

toată durata vieţii, pentru a învinge provocările vieţii personale, profesionale şi publice.  

Consider că prin folosirea unor strategii didactice adecvate, atât tradiţionale cât şi 

moderne, se poate desfăşura un proces educativ eficient a cărui finalitate este formarea unor 

deprinderi şi capacităţi necesare asimilării de noi cunoştinţe. Alegerea unor strategii adecvate 

este o premisă în desfăşurarea acestui proces şi este o dovadă de măiestrie didactică a cadrului 

didactic. Fiecare dintre metodele prezentate în lucrare au o serie de avantaje, dar şi neajunsuri. 

Totuşi, consider că utilizarea metodelor moderne în activitatea didactică contribuie la 

îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având cu adevărat un caracter activ-

participativ şi o reală valoare educativ-formativă asupra personalităţii elevilor. 

Metodele didactice facilitează accesul către cunoaştere, ajută la formarea priceperilor 

şi deprinderilor, fac posibilă realizarea obiectivelor educaţionale propuse. Alegerea celor mai 

optime metode de predare a limbii române la ciclul primar are o deosebită importanţă în 

alegerea scopului urmărit de cadrul didactic. Realizarea unui anumit obiectiv nu este posibilă 

decât prin combinarea mai multor metode. 

Ciorchinele este o metodă modernă care îi încurajează pe elevi să gândească liber şi 

creator. Presupune parcurgerea următoarelor etape:  

a. Se scrie un cuvânt nucleu în centrul unei foi de hârtie/în mijlocul tablei;  

b. Se notează toate cuvintele sau expresiile care le vin elevilor în minte  
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despre cuvântul selectat, trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial sau, dacă este cazul, 

de una din cele propuse de elevi;  

 

c. Activitatea se încheie când se epuizează toate ideile sau când expiră  

timpul. La finalul exerciţiului se va comenta întreaga structură cu explicaţiile de rigoare.  

 Am  folosit  această  metodă,  extrem  de   plăcută  de  elevi, atât  în  predarea noţiunilor, 

cât şi în lecţiile de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor.  

 Spre exemplu, în lecţia de  predare  a  adjectivului,  pornind  de  la  cuvântul  cheie 

„pădure” elevii, împărţiţi în echipe,  au avut sarcina de a găsi cât mai multe însuşiri ale acestui 

cuvânt sau pentru cuvântul „zăpadă” au trebuit să găsească sinonimele acestui substantiv şi 

pentru fiecare sinonim să scrie câte două însuşiri.  

Metoda R.A.I. urmăreşte stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica 

(prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele 

cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează şi poate fi folosită în orice moment al lecţiei şi 

în orice tip de lecţie. Scopul folosirii acestei metode este de a reactualiza cunoştinţele elevilor 

şi de a descoperi eventualele lacune printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la 

un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care 

o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, 

punând o nouă întrebare. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni 

din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea, şi, 

deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în care, cel care interoghează este descoperit că nu 

cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat 

întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat niciun răspuns, 

conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. 

Am folosit această metodă în lecţia de sistematizare a cunoştinţelor despre  

 

substantiv şi adjectiv. Elevii au participat cu interes şi au pus întrebări prin intermediul cărora 

au fost verificate definiţiile acestor noţiuni morfologice. Exemple de întrebări: Ce este 

substantivul? Cum se recunoaşte substantivul? Cine se acordă în gen şi număr cu substantivul? 

Ce este adjectivul? Ce este cuvântul „prietenos” ca parte de vorbire? etc. 

 Brainstorming-ul este o metodă prin care se provoacă şi se solicită participarea activă 

a elevilor, se dezvoltă capacitatea de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii în 

ceea ce priveşte alegerea soluţiilor optime şi se exersează atitudinea creativă şi exprimarea 

personalităţii.  
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           Spre exemplu, după predarea noţiunilor morfologice  elevii au fost solicitaţi să spună 

tot ceea ce le vine în minte atunci când spun cuvântul „părţi de vorbire”.  

Metoda cadranelor este modalitatea prin care se urmăreşte implicarea elevilor în 

realizarea unei înţelegeri adecvate a conţinuturilor informaţionale. Se poate folosi frontal, 

individual, dar şi în perechi. Pe o fişă sau la tablă se trasează două axe perpendiculare pentru a 

se obţine patru cadrane, ce se numerotează cu cifre romane I, II, III, IV. Exerciţiile decurg unul 

de la celălalt.  

             Pentru realizarea acestei metode elevii au primit fişe de lucru cu patru cadrane cu 

următoarele sarcini de lucru :  

I. Subliniaţi substantivele şi analizaţi, la 

alegere, un substantiv din următoarea 

propoziţie:  

Băiatul privea stele pe cer.  

II. Treceţi substantivele găsite la celălalt 

număr.  

..................................................................  

..................................................................  

III. Înlocuiţi cuvântul băiat cu un 

substantiv propriu şi scrieţi propoziţia 

obţinută.  

................................................................  

IV. Găsiţi în propoziţia dată la exerciţiul 

1 un substantiv care poate fi altă parte de 

vorbire şi formulează o propoziţie  cu 

acesta.  

Cubul - Am folosit acest exerciţiu într-o lecţie de consolidare a adjectivului.  

 Descrie – Descrie jucăria ta preferată, folosind cât mai multe adjective. Subliniază 

adjectivele. 

 Compară – Compară însuşirile unui animal sălbatic cu cele ale unui animal domestic. 

Subliniază adjectivele folosite. 

 Asociază – Asociază, după sens, adjectivele din a doua coloană cu substantivele din prima 

coloană. Alcătuieşte propoziţii cu trei dintre perechile formate. 

  râuri   spaţios  

  frunze   neastâmpărat  

  barcă   verde  

  brazi   albastru  

  băieţi   fericit  

  floare   cristalin  

  oamenii  ruginiu  

 Analizează – Analizează adjectivele din textul următor: Merii şi perii îşi întindeau 

ramurile îngreunate de fructe rumene şi gustoase, iar mierlele îmbătate de căldura 

înăbuşitoare îşi amestecau ciipitul cu adevărate simfonii ale canarilor.  

 Aplică – Aplică cunoştinţele despre adjectiv şi alcătuieşte enunţuri în care 
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 Substantivul „bujor”  să fie adjectiv; 

 Adjectivul „cenuşiu”să fie la numărul plural  şi aşezat  în faţa substantivului determinat. 

 Argumentează – În care din situaţiile de mai jos cuvântul subliniat este adjectiv? 

(Argumentează!) 

  Fetiţa are un scris îngrijit.  

  Fetita scrie îngrijit.  

În ultimii ani se vrea înlocuirea momentelor de predare centrate pe profesor cu cele de 

învaţare autentică centrate pe elev. Accentul se comută pe selectarea şi aplicarea  strategiilor 

didactice incluzive, care fac din spaţiul clasei şcolare un mediu securizant, nu doar pentru elevii 

capabili de performanţe superioare, ci şi pentru cei timizi, retraşi, neîncrezători, cu dificultăţi 

de adaptare la cerinţele învăţării şcolare. Strategiile didactice deţin o poziţie privilegiată în 

ansamblul factorilor responsabili pentru succesul şcolar al elevilor punând în evidenţă 

capacitatea cadrului didactic de a alege şi combina într-o anumită ordine metode, procedee şi 

mijloace de instruire, forme de grupare a elevilor, de a selecta şi structura conţinutul ştiinţific 

în funcţie de obiectivele propuse, de a opta pentru o anume experienţă de învăţare ce urmează 

a fi trăită de elevi. 

Utilizarea unor strategii didactice moderne şi tradiţionale corecte, adecvate nivelului 

clasei şi vârstei copiilor, duce la derularea unui proces educativ eficient ce urmăreşte formarea 

unor deprinderi necesare asimilării de noi cunoştinţe. Metodele prezentate în lucrare prezintă 

avantaje, dar şi dezavantaje. Eficienţa acestora ţine de abilitatea cadrului didactic în a-şi alege 

cele mai adecvate strategii care să corespundă nevoilor clasei. Ele au o adevărată valoare 

formativ-educativă asupra personalităţii elevilor.  

Bibliografie: 

Cerghit, I. (2006). Metode de învăţământ. Editura Polirom: Iaşi. 

Cucoş, C. (2002). Pedagogie, Editia a II-a revăzută şi adăugită. Editura Polirom: Iaşi 

Păcurari, O. (2003). Stategii Didactice inovative. Editura Sigma: Bucureşti. 

  



304 

 

METODE INOVATIVE DE PREDARE – ÎNVĂȚARE – EVALUARE, 

APLICATE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ PENTRU PROGRES ȘI 

PERFORMANȚĂ ÎN EDUCAȚIE 

 

 

Roman Andreea, Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 

 

 

 Pe măsură ce lumea evoluează, umanitatea are nevoie de o educaţie stabilă, de o 

educaţie bazată pe inovație, o educaţie pentru viitor. Cadrele didactice trebuie să se pregătească 

adecvat pentru activitățile didactice desfășurate, să caute, să îmbine, să clasifice modurile cele 

mai utile care duc la eficientizarea învățării. Toate activitățile necesită o pregătire adecvată, 

însă activităţile educative în care sunt implicaţi elevii trebuie deprinse în aşa fel încât să îi 

capteze pe aceştia, să le dezvolte o atracţie faţă de învăţătură.  

 Metodele activ-participative prezintă o serie de valenţe formative însă cele mai 

importante se referă la dezvoltarea gândirii critice, dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei şi 

activizarea elevilor în cadrul activităţilor. Nu trebuie înţeles greşit faptul că doar aceste metode 

pot ajuta la dezvoltarea elevilor, la formarea unor deprinderi practice de lucru, ci faptul că ele 

sunt părţi importante în cadrului acestui demers.   

  Apariţia metodelor activ-participative a stârnit diverse controverse, fiind considerate 

doar o îmbunătăţire a metodelor tradiţionale, dar adaptate condiţiilor moderne. Astfel s-au 

conturat diverse definiţii şi păreri legate de aceste „noi” metode, dar niciuna care să vizeze 

clasificarea sau gruparea acestor metode. Unii autori le clasifică în funcţie de criteriile 

metodelor tradiţionale, dar nimeni nu poate spune cu precizie care este cea mai bună 

clasificare. 

 La disciplina limba și literatura română, se pot folosi o varietate de metode care 

stârnesc interesul elevilor. În rândurile de mai jos sunt evidențiate o serie de metode ce pot fi 

folosite în receptarea textului dramatic la gimnaziu. 

a) METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE - este o tehnică interactivă, de stimulare a 

creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. 

Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi 

negru. Colectivul de elevi este împărţit în 6 grupe a câte 4 elevi. Se împart cele 6 pălării 

gânditoare elevilor şi se oferă cazul supus discuţiei pentru ca fiecare să-şi pregătească ideile. 

Vor interpreta astfel rolul precis, aşa cum consideră mai bine. După discuţiile avute în grupe, 
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liderul prezintă poziţia grupului din care face parte. Rolurile se pot inversa, participanţii fiind 

liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care îl joacă. Culoarea pălăriei este 

cea care defineşte rolul. 

 Pălăria albă → informează 

Cei ce poartă pălăria albă trebuie să ofere informaţii şi imagini atunci când acestea i se cer și 

nu oferă interpretări şi opinii. Când „poartă” pălăria albă, gânditorul trebuie să imite 

computerul, să relateze exact datele. Gânditorul pălăriei albe este disciplinat şi direct.  

 Pălăria roşie → spune ce simte despre... 

Purtând pălăria roşie, gânditorul poate spune aşa: „Aşa simt eu în legătură cu…” Această 

pălărie legitimează emoţiile şi sentimentele ca parte integrantă a gândirii. Ea face posibilă 

vizualizarea, exprimare lor.  

 Pălăria galbenă → aduce beneficii creativ 

Este simbolul gândirii pozitive şi constructive, al optimismului. Se concentrează asupra 

aprecierilor pozitive, aşa cum pentru pălăria neagră erau specifice cele negative. Exprimă 

speranţa; are în vedere beneficiile, valoarea informaţiilor şi a faptelor date. Gânditorul pălăriei 

galbene luptă pentru a găsi suporturi logice şi practice pentru aceste beneficii şi valori, oferă 

sugestii, propuneri concrete şi clare.  

 Pălăria neagră → identifică greşelile 

Este pălăria avertisment, concentrată în special pe aprecierea negativă a lucrurilor. Gânditorul 

pălăriei negre punctează ce este rău, incorect şi care sunt erorile. Explică ce nu se potriveşte şi 

de ce ceva nu merge; care sunt riscurile, pericolele, greşelile demersurilor propuse.  

 Pălăria verde → generează ideile noi - efortul 

Simbolizează gândirea creativă. Verdele exprimă fertilitatea, renaşterea, valoarea seminţelor. 

Căutarea alternativelor este aspectul fundamental al gândirii sub pălăria verde. Este folosită 

pentru a ajunge la noi concepte şi noi percepţii, noi variante, noi posibilităţi. Gândirea laterală 

este specifică acestui tip de pălărie. Cere un efort de creaţie. 

 Pălăria albastră → clarifică 

Este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor desfăşurate. Pălăria albastră este dirijorul 

orchestrei şi cere ajutorul celorlalte pălării.  

Pălăriile gânditoare pot fi purtate pe rând de participanţi sau toţi subiecţii antrenaţi în discuţie 

pot fi sub aceeaşi pălărie în acelaşi timp. Astfel se pot folosi formule de genul: „Hai să 

încercăm şi pălăria verde. Căutăm idei noi.” sau „Să lăsăm pălăria neagră, s-o probăm pe 

cea galbenă.” Cineva care nu este încântat de ideea pusă în discuţie, nu face niciun efort să 

găsească elemente pentru dezvoltarea ei. Utilizând tehnica pălăriilor gânditoare, gânditorul 
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este provocat să schimbe pălăriile, facilitându-se astfel posibilitatea de exprimare, deoarece nu 

este constrâns să aibă doar o singură perspectivă. 

b) METODA STARBURSTING ( Explozia stelară) - este o metodă de stimulare a 

creativităţii, o modalitate de relaxare a copiilor şi se bazează pe formularea de întrebări 

pentru rezolvarea de probleme şi noi descoperiri. Starbursting (engleză star - stea, burst - a 

exploda), similară brainstormingului, începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, 

cu întrebări, asemenea exploziei stelare. 

 Etapele acestei metode sunt următoarele: anunţarea temei care este scrisă pe tablă şi se 

înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele 

de tipul: Ce?, Unde?, De ce?, Când?. Apoi colectivul se poate organiza în grupuri preferenţiale. 

Grupurile lucrează pentru a elabora o listă cu cât mai multe întrebări şi cât mai diverse. 

Urmează comunicarea rezultatelor muncii de grup şi evidenţierea celor mai interesante 

întrebări şi aprecierea muncii în echipă. Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de 

răspunsuri la unele dintre întrebări. Metoda Starbursting este uşor de aplicat oricărei vârste şi 

unei palete largi de domenii. Nu este costisitoare şi nici nu necesită explicaţii amănunţite. 

Participanţii se prind repede în joc, acesta fiind pe de o parte o modalitate de relaxare şi, pe de 

altă parte, o sursă de noi descoperiri. 

 c) METODA FRISCO - printre metodele interactive de rezolvare de probleme prin 

stimularea creativităţii, care acţionează procesul de predare-învăţare, se află şi Metoda 

Frisco, metodă activ-participativă în măsură să solicite plenar, dar să şi valorifice maximal şi 

pe multiple planuri potenţialul uman de cunoaştere, de simţire şi de acţiune cu care un elev sau 

altul vine la şcoală. Lecţiile bazate pe Metoda Frisco prezintă câteva caracteristici importante: 

• elevii sunt puşi în situaţia să interacţioneze, să lucreze productiv unii cu alţii; 

• în cadrul activităţilor de învăţare elevii îşi dezvoltă judecăţile de valoare 

pertinente, care să-i dezvolte gândirea, învaţă prin eforturi proprii, îl transformă din obiect în 

subiect al educaţiei, din participant pasiv într-unul activ. Caracterul ludic al Metodei Frisco, 

cadrul ei antrenant şi activ în acelaşi timp are un impact extraordinar asupra elevilor, oferind 

alternative noi de învăţare, altele decât cele cunoscute, tradiţionale.  

3.Goe e caracterizat în mod direct de către autor, prin descriere? Argumentaţi. 

d) METODA ŞTIU - VREAU SĂ ŞTIU - AM ÎNVĂŢAT - poate fi utilizată în scopul 

lecturării textelor expozitive şi presupune identificarea de către elevi, a punctului de plecare 

(Ce ştiu despre subiect?), a aspectelor pe care doresc să le cunoască în timpul activităţii (Ce 

vreau să ştiu?) şi ceea ce au dobândit în procesul de învăţare (Ce am învăţat?).  
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Etapele acestei metode sunt: 

▪ Elevii, grupaţi în perechi, elaborează o listă cu tot ceea ce ştiu despre tema propusă pentru 

discuţie. Cadrul didactic va realiza pe tablă un tabel cu rubricaţia de mai jos: 

 

 

 

 

 

▪ Câteva 

perechi de elevi vor comunica clasei ideile inventariate. Informaţiile cu care este toată lumea 

de acord vor fi consemnate în coloana Ştiu. Poate fi utilă gruparea informaţiilor pe categorii.  

▪ În coloana Vreau să ştiu se notează neclarităţile şi întrebările adresate de elevi la tema 

abordată.  

 Introducerea metodelor activ-participative, în cadrul învăţământului românesc permite 

elevului şi nu numai, formarea unor capacităţi şi deprinderi folositoare, pentru înţelegerea şi 

realizarea unor situaţii autentice, precum şi transformarea acestuia într-un participant activ la 

viaţa societăţii. Astfel, metodele activ-participative devin o legătură între metodele tradiţionale 

şi metodele moderne, oferind elevilor posibilitatea explorării unor noi domenii, dobândirii de 

noi cunoştinţe şi dezvoltării de noi competenţe. Învăţământul modern promovează învăţarea 

prin participarea activă, o învăţare calitativă, bazată pe sprijin reciproc, toleranţă şi efort, toate 

urmărind îndeplinirea aceluiaşi scop. De aceea, învăţământul de calitate, necesită o dezvoltare 

a elevilor din toate punctele de vedere, bazată pe exersarea gândirii, inteligenţei, imaginaţiei şi 

a creativităţii. Acest tip de învăţare promovează angajarea operaţiilor gândirii şi ale imaginaţiei, 

devenind pentru elev nişte instrumente de sprijin în realizarea unei noi învăţării. Pentru ca acest 

lucru să fie posibil, elevul trebuie adaptat acestei noi schimbări, învăţat să îşi utilizeze 

competenţele pe care le deţine, astfel încât el să reacţioneze pozitiv, ceea ce va duce implicit la 

o dezvoltare personală.  Fiecare elev trebuie antrenat în această schimbare semnificativă, 

înţelegând că, orice capacitate a gândirii critice necesită timp, efort şi mai ales multă muncă. 

El nu trebuie să se simtă îngrădit, atunci când există o situaţie nouă de învăţare, să nu se teamă 

de reacţia celor din jur, să dea dovadă de încredere în propriile puteri. Învăţarea prin metode 

activ-participative constituie un suport pentru toate aceste lucruri, urmărind dezvoltarea la elevi 

 

ŞTIU 

 Ce ştiu? 

 

VREAU SĂ ŞTIU 

Ce vreau să ştiu? 

−  

− AM ÎNVĂŢAT 

Ce am învăţat? 
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a gândirii democratice prin exersarea gândirii critice, deoarece fiecare elev învaţă prin 

intermediul criticii unui comportament sau a unei situaţii. 

Aşadar, metodele activ-participative nu sunt altceva decât o modalitate de apropiere a cadrului 

didactic de elev, o modalitate prin care informaţia devine mai accesibilă elevului, acesta 

înţelegând mult mai uşor conţinutul informaţional transmis. Informaţia va deveni o curiozitate, 

pe care elevul o va percepe ca atare, iar educaţia va deveni o formă de manifestare, în care 

elevul va deţine rolul principal. 
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METODA  PROIECTELOR  LA  PREȘCOLARI 

 

Prof. Sârbu  Liliana 

Gr. P.P. Chișineu-Criș, jud. Arad 

 

 

Motto:  

"Copilul trebuie învăţat să-şi folosească ochii, nu numai pentru a vedea, dar şi pentru a 

privi; urechile , nu numai pentru a auzi, dar şi pentru a asculta cu atenţie; mâinile, nu numai 

pentru  

a apuca obiectele, ci şi pentru a pipăi şi a le simţi". 

                                                                Lonwenfeld 

 

       Metoda proiectelor este o metodă cu un puternic caracter interdisciplinar ce  presupune 

investigarea unor subiecte propuse de copii,  lucrul în echipă, interacțiunea directă, dar și 

brainstorming-ul, care devin mijloace de bază ale procesului educativ, se axează pe cercetare, 

stimulând copiii să caute răspunsuri la întrebările care-i preocupă.     

       Pentru copil, mediul înconjurător oferă ocazii numeroase de explorare şi experiment, 

satisfăcându-i curiozitatea şi nevoia de acţiune insaţiabile. Educatoarea este aceea care creează 

un mediu favorabil învăţării, neuitând că ea însăşi face parte din el. Orice lucru, fiinţă sau 

eveniment din clasă sau de acasă poate constitui subiectul unui eventual proiect. Important este 

interesul pe care acesta îl poate trezi copiilor. Sursa alegerii subiectului poate fi una din trei: 

 Copiii – atunci când aceştia sunt deja familiarizaţi cu rutina derulării unui proiect. De 

regulă subiectele care pornesc de la interesele copiilor sunt cele care asigură motivaţia, care 

oferă mai multe satisfacţii şi care valorifică mai bine cunoştinţele acumulate. De aceea este 

recomandată o atenţie sporită din partea educatoarei la jocurile şi discuţiile spontane dintre 

copii, pentru a depista preponderenţa unui subiect. Trebuie avut în vedere că proiectul se 

bazează pe experienţa anterioară a copilului, iar subiectul său nu trebuie să fie unul abstract, 

care ar necesita multă informaţie şi mult timp, în raport cu particularităţile psihologice ale 

vârstei preşcolare; 

Educatoarea – de regulă în perioada iniţială a aplicării metodei proiectelor; 

Educatoarea împreună cu copiii. 

       Pentru a trezi interesul copiilor este bine să apelăm la imaginaţia şi fantezia noastră 

creatoare. Povestioare imaginare sau mici întâmplări, trucate chiar, ne ajută să motivăm copiii 

pentru alegerea unui subiect.  

Subiectul proiectului trebuie:  

- să fie destul de vast pentru a putea permite o investigaţie de cel puţin o săptămână; 

- să fie strâns legat de experienţa de zi cu zi (cel puţin câţiva copii trebuie să aibă cunoştinţe 

despre acesta, pentru a putea pune întrebări relevante despre el); 

- să permită o abordare integrată şi atingerea unor domenii cum ar fi: ştiinţă, artă, mişcare, 

educaţie pentru societate; 

- să fie potrivit pentru a putea fi analizat la nivelul grupei de copii. 

Stabilirea direcţiilor de dezvoltare 

Pe lângă rolul de ghid şi mentor, educatoarea mai are şi rolul de manager, astfel încât orice 

activitate care urmează a fi desfăşurată cu copiii va trebui gândită, motivată şi proiectată cu 
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multă grijă şi atenţie. Astfel, după alegerea subiectului, educatoarea va alcătui o hartă cu 

principalele aspecte ale conţinuturilor ce vor fi abordate în cadrul proiectului. Harta va fi 

realizată cu copiii creându-le impresia că ei dictează direcţiile de desfăşurare ale proiectului. E 

bine să existe cât mai multe ilustraţii despre subiectul propus sau să se solicite copiilor 

executarea de astfel de imagini folositoare la marcarea principalelor teme sau subteme ale 

subiectului luat în discuţie în cadrul proiectului. 

În timpul discuţiei cu copiii, purtate cu ocazia întocmirii hărţii, aceştia îşi vor exprima 

dorinţa de a afla şi de a realiza cât mai multe lucruri, aşa încât harta poate ajunge destul de 

stufoasă la final. Educatoarea ghidează derularea proiectului, rămâne deschisă adăugirilor şi 

modificărilor pe tot parcursul derulării proiectului, harta va fi „citită” pe parcurs de către copii 

pentru a o înţelege, pentru a marca pe ea punctele realizate şi, de aceea, este bine să rămână cât 

mai clară, fără adăugiri inutile, fără aglomerări de imagini sau cuvinte. 

În acelaşi timp cu întocmirea hărţii, educatoarea poate solicita copiilor să alcătuiască 

împreună un inventar al lucrurilor pe care le ştiu şi al celor pe care nu le ştiu şi doresc să le afle 

despre subiectul ales, un inventar de probleme. Acest inventar, ca şi harta de altfel, poate fi 

afişat într-un loc unde părinţii şi copiii au acces cu uşurinţă. Pe măsură ce se derulează 

proiectul, educatoarea şi copiii vor reveni la locul unde este afişat inventarul de probleme şi 

vor urmări şi bifa problemele elucidate. La rândul lor, copiii le vor arăta părinţilor modul în 

care progresează ei în demersul iniţiat şi cum lista cu probleme se reduce o dată cu aflarea 

răspunsurilor la întrebările pe care şi le-au pus iniţial. 

Harta şi inventarul de probleme vor fi însoţite şi de un poster sau mic afiş pentru părinţi, 

în care aceştia sunt informaţi cu privire la intenţia copiilor şi a educatoarei de a studia împreună 

un anumit subiect. 

       Prin metoda proiectului se lasă copilului mai multă libertate de exprimare și acțiune și se 

oferă ocazii reale de a lua decizii și de a-și asuma responsabilități. Toate acestea duc, implicit, 

la crearea unei motivații puternice și la o implicare deopotrivă efectivă și afectivă a copiilor. 

       Simplul fapt că sunt consultați în alegerea temelor și se ține cont de părerea lor îi face pe 

copii să aibă mai multă încredere în forțele proprii. 

Activitățile se construiesc ținându-se seama de particularitățile de vârstă și nevoile de 

cunoaștere ale copiilor. În fiecare săptămână se întocmește harta proiectului, unde se stabilesc 

obiectivele operaționale, resursele materiale și umane.  

       Educatoarea are rolul de coordonator  a întregii activități educative. Alături de ea sunt 

implicați: părinți și membrii ai comunității, care influențează pozitiv procesul instructiv. Se 

lucrează mult pe grupe și individual. Se pune mare accent pe interdisciplinaritate. În funcție 

de tema proiectului educatoarea creează ariile de stimulare. Acestea sunt diferite zone de 

interes, unde cei mici pot căuta ei înșiși răspunsuri legate de tema dată. 

        Această metodă oferă copiilor posibilitatea de a cunoaşte în profunzime domenii noi, de 

a acumula cunoştinţe în mod independent şi de a dezvolta competenţe precum creativitatea, 

spiritul de iniţiativă, capacitatea de a comunica şi de a lucra în echipă. 

        Predarea prin proiecte contribuie la învăţarea unui mod de « gândire interdisciplinară » şi 

a unui mod de abordare unitar – modul integrat. 

        Integrarea se va face prin alipirea într-un scenariu bine închegat a unor conţinuturi care 

aparţin unor domenii diferite. Conţinuturile propuse au un subiect comun, care urmează a fi 

investigat şi elucidat în urma parcurgerii acestora şi a realizării obiectivelor propuse. 

        Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată, educatoarea trebuie să stabilească cu 

claritate obiectivele şi conţinuturile activităţilor zilnice, pentru ca, pe baza acestora, să 

gândească un scenariu al zilei. 
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         Fiind pus în situaţia de a descoperi lucruri, de a cerceta şi investiga o anumită temă, 

copilul adresează întrebări, formulează posibile răspunsuri, interacţionează cu ceilalţi copii şi 

cu adulţii, îmbogăţindu-şi în permanenţă limbajul, atât sub raport cantitativ, cât şi calitativ. 

         Primii beneficiari ai aplicării acestei metode sunt copiii care:  se manifestă natural, au mai 

multă libertate de acţiune, beneficiază de o învăţare activă, participă la procurarea de materiale 

şi devin mai responsabili, au mai mare încredere în forţele proprii şi se simt capabili să 

îndeplinească sarcinile încredinţate, au posibilitatea să se bucure de finalizarea activităţii, îşi 

pot alege centrul / zona care prezintă interes pentru ei, sunt parteneri în actul educaţional şi 

devin participanţi activi ai propriei lor formări, îşi dezvoltă competenţe precum creativitatea, 

capacitatea de a comunica, lucrul în echipă, au şansa de a-şi planifica propriile activităţi, 

dezvoltându-şi spiritul de ordine şi gândirea. 

         La rândul său, educatoarea: reuşeşte să cunoască mai bine copilul, îşi rezolvă problema 

resurselor materiale împreună cu copiii, părinţii şi alte persoane implicate în proiect, are prilejul 

să depisteze diferite tipuri de comportament, îţi lărgeşte sfera preocupărilor, îşi aprofundează 

cunoştinţele şi aplică metode noi, poate realiza o evaluare completă a fiecărui copil.  

        Părinţii sunt implicaţi în proiect, ei devenind colaboratori în asigurarea unor materiale 

necesare, beneficiind de posibilitatea de a contribui creativ la stabilirea scenariului, de a se 

informa mai avizat asupra activităţii desfăşurate de copii în grădiniţă, au posibilitatea să 

urmărească progresele copiilor şi să le sprijine evoluţia, dezvoltă o relaţie mai strânsă atât cu 

educatoarea, cât şi cu ceilalţi părinţi.  
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CREȘTEREA EFICIENȚEI PREDĂRII ȘI ÎNVĂȚĂRII PRIN 

FOLOSIREA  

METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE 

 

Prof.înv.primar, Vasiloiu Doinița 

Școala Gimnazială„Emil Brăescu” Măgura, județul Bacău 

 

 

 

 „Nu toţi educatorii pot să ajungă la calitatea de cercetător în sensul ştiinţific al 

termenului, dar o activitate de căutare a noi soluţii pentru activitatea curentă realizează orice 

dascăl care se respectă.” -Rodica Mariana Niculescu 

În ultimul timp există  o necesitate a pregătirii copiilor pentru o viaţă activă şi creativă, 

pentru o mai mare  participare la rezolvarea multiplelor şi complexelor probleme ale societăţii,. 

De aceea , este firesc ca educaţia lor să se bazeze pe metode activ –participative , aceasta fiind 

în esenţă preocuparea învăţământului pentru formarea unei atitudini active, bazate pe  

curiozitatea intrinsecă de a cunoaşte, dorinţa de a observa şi explica, de a experimenta, de a 

construi, a explora şi a descoperi, de a crea. 

         Metodele activ – participative stimulează participarea  conştientă şi activă a scopurilor în 

procesul instructiv-educativ, ajută copii să caute, să cerceteze, să găsească singuri noile 

cunoştinţe, să afle singuri soluţii la probleme, să prelucreze cunoştinţele, să le sistematizeze, 

punând accent pe învăţarea prin acţiune, pe manipularea în plan manual şi mental a obiectelor, 

acţiunilor; sunt metode de interacţiune colectivă, facilitând colaborarea dintre copii; intensifică 

schimbul de idei şi informaţii; aduc copii în contactul direct cu realitatea înconjurătoare, cu 

situaţii concrete de viaţă reală, care dau prilej de participare la rezolvarea problemelor practice 

din realitate şi îi atrag în crearea de bunuri materiale;  solicită cu eficacitate gândirea, 

imaginaţia, memoria şi voinţa copiilor; imprimă actului de instruire un pronunţat caracter 

formativ – educativ. 

  Valoarea profesională a unui cadru didactic este determinată de stilul didactic ce îl 

defineşte , de modul de abordare a sarcinilor de învăţare, de modul în care percepe şi realizează 

situaţiile de învăţare, de arta de a comunica şi relaţiona cu copiii, prin efectele educative pe 

care le obţine. 

 Climatul de creativitate este mult mai dificil de realizat decât climatul obişnuit de studiu 

şi de transmitere a informaţiei din învăţământul tradiţional, ceea ce presupune prevederea de 

situaţii apte să stimuleze curiozitatea, confruntările, spiritul de investigaţie şi de căutare a unor 

situaţii originale.  

Modernizarea metodelor presupune: 

• să se realizeze o revitalizare a metodelor tradiţionele (expunrea, lucrul cu planşa, cu tabla, cu 

manualul, etc.); 

• să se găsească metode, procedee şi mijloace de învăţământ, ca: problematizarea, descoperirea, 

mijloacele audio-vizuale, instruirea asistată de calculator. 

 Spre deosebire de mijloacele clasice, cele moderne aduc un spor în ce priveşte 

cunoaşterea, reuşind să dea o imagine cât mai completă a obiectelor şi fenomenelor analizate.   
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Totodată ele contribuie la realizarea unei atmosfere deosebite în clasă, trezind interesul elevilor 

pentru lecţie. Biblioteca şcolii se va transforma, ea va deveni preponderent mediatică, putând 

găsi aici şi culegeri electronice interactive. În condiţiile dezvoltării accelerate a societăţii în 

care trăim, utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în şcoală a devenit o 

necesitate. Pentru mulţi dintre noi este foarte greu sau chiar imposibil să ne imaginăm o zi fără 

calculator. Şcoala se adaptează şi se transformă mereu pentru a răspunde cerinţelor societăţii, 

iar introducerea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în procesul de învăţământ este 

absolut obligatorie. Apariţia şi prezenţa calculatoarelor în viaţa fiecăruia dintre noi, face ca în 

cuplul tradiţional format din profesor şi elevi să intervină calculatorul atât ca mijloc de învăţare 

(prin programele de învăţare asistată de calculator) cât şi ca sursă de informaţii (prin DVD-uri, 

CD-uri, dicţionare electronice, Internet etc.). În ziua de azi putem astfel vorbi de cel de al treilea 

factor implicat în educaţie ca fiind multimedia. El se găseşte la intersecţia unor domenii majore 

ca: informatică, telecomunicaţii, presă, produse audio-video, industria filmelor şi a televiziunii. 

Atuurile multimediei sunt: 

• combinarea modalităţilor de expresie: text, imagini, audio, video, grafică, animaţie; 

• interactivitatea utilizatorilor cu mediul de lucru în sensul că informaţia nu este recepţionată 

pasiv ca în cazul cititului sau vizionării programelor TV, ci oferă posibilitatea de deplasare în 

conglomeratul informaţional. 

 Formarea competenţelor copilului prevăzute în programa şcolară, nu depinde doar de 

metodele tradiţionale de predare, ci şi de folosirea eficientă a instruirii asistate de calculator. 

Prin intervenţii bazate pe tehnologie înţelegem intervenţii ale căror caracteristici fundamentale 

au fost practici bazate pe tehnologie, aici fiind incluse „intervenţii pe computer sau video, 

programe multimedia, evaluare bazată pe tehnologie şi înregistrări audio cuvânt cu cuvânt”. 

Folosirea suplimentară a computerului ca o modalitate de învăţare este eficientă nu doar pentru 

familiaritatea intervenţiei de instruire, ci şi pentru abilitatea elevilor de a ţine parţial pasul cu 

prezentarea şi pentru motivaţia adiţională, inerentă în folosirea computerului. În procesul 

instructiv-educativ cu copiii cu CES, utilizarea calculatorului şi a softului educaţional 

facilitează: 

• adaptabilitate la nevoile / particularităţile psiho-fizice ale copiilor; 

• abordarea materialului de studiat într-o manieră interactivă; 

• stimularea motivaţiei pentru învăţare prin prezenţa componentei ludice; 

• oferirea sentimentului de confort (ameliorarea imaginii de sine) copiilor cu CES. 

În învăţământul cu cerinţe educative speciale, utilizarea calculatorului şi a softului educaţional 

se face în funcţie de posibilităţile de învăţare ale fiecărui copil, de interesul pe care acesta îl are 

pentru munca la calculator şi nu în ultimul rând, se ţine cont de vârsta pe care o are copilul cu 

CES. Lecţiile interactive pe suport electronic pot fi utilizate cu succes în învăţământul special, 

dacă sunt proiectate special pentru elevii cu un anumit tip de deficienţă sau dacă sunt 

personalizate, în funcţie de cerinţele fiecărui elev în parte. De exemplu, elevii cu autism 

reacţionează mult mai eficient la stimulul verbal, dacă este inclusă o comandă ce conţine 

numele elevului care parcurge o lecţie electronică . Calculatorul poate stimula unele procese, 

poate antrena elevul in anumite jocuri, le poate dezvolta creativitatea. Pentru a direcţiona 

potenţialul creativ al elevilor cu CES  și a tuturor celorlalți elevi spre acele zone în care ei au 

şansele cele mai mari de manifestare eficientă, de realizare afectivă, este necesar: 

• Să se utilizeze tehnologia în procesul de predare – învăţare cu copiii cu CES și a celevilor 

claselor CP-IV; 

• Să se utilizeze softuri educaţionale specializate în învăţare şi terapii specifice; 

• Să se proiecteze lecţii în care să integreze tehnologia modernă.  
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 In cazul elevilor cu dificultăţi de învăţare are unele avantaje:corectare instantanee, 

repetarea exerciţiilor, individualizarea temelor şi a ritmului de învăţare, interacţiunea continuă 

cu elevul, evaluarea continuă a nivelului de învăţare şi a înţelegerii elevului, uniformitatea 

modului de prezentare, aplicare şi evaluare şi nu în ultimul rând, creşterea motivaţiei. 

Cercetările lui Zhang (2000) demonstrează că, tehnologiile de acces oferă elevilor cu dificultăţi 

de învăţare sprijnul necesar pentru a se integra în şcolile de masă şi pentru a participa la orele 

din curricula generală. Ele ajută elevul să transfere sarcinile scrise în format clasic în format 

electronic, permit detalierea, organizarea şi editarea sarcinilor de scriere şi, nu în ultimul rând, 

îi motivează pe elevi să participe cu plăcere la realizarea sarcinilor de scriere. In cazul elevilor 

cu dificultăţi de atenţie, calculatorul este perceput ca un mediu interactiv, care le menţine 

atenţia şi motivaţia, indiferent de gradul de dificultate al sarcinii. Softurile alese în procesul de 

instruire/învăţare urmăresc atingerea unor obiective clare şi sunt stabilite de către cadrul 

didactic cu care lucrează, pe înţelesul copilului şi având în vedere un anumit interval de timp. 

Toţi factorii implicaţi în educaţie trebuie să fie conştienţi că integrarea instruirii asistate de 

calculator în procesul instructiv-educativ al elevilor cu dificultăţi de învăţăre este o necesitate. 

Sunt necesare elaborarea unor softuri educaţionale de tipul “generatore de lecţii”, care să fie 

uşor de utilizat pentru a permite tuturor cadrelor didactice să-şi elaboreze propriile lecţii 

electronice în funcţie de particularităţile grupului de elevi sau în funcţie de particularităţile unui 

singur elev. 21 Pentru a utiliza eficient soft-urile educaţionale în primul rând trebuie să existe 

în instituţia de învăţământ echipamente hard şi soft necesare, apoi cadrele didactice trebuie să 

cunoască metoda instruirii asistate de calculator, să o accepte şi să o folosească ca pe o 

alternativă la metodele tradiţionale şi nu în cele din urmă să cunoască bine avantajele şi limitele 

utilizării acestei metode didactice. Acestea permit: 

• individualizarea învăţării; 

• personalizarea parcursului şcolar; 

• gradarea sarcinilor şcolare; 

• exprimarea încrederii în posibilităţile elevului; 

• combaterea complexului de inferioritate; etc. 

Pentru a valorifica potenţialul real al fiecărui elev cu cerinţe speciale este necesară o evaluarea 

adecvată şi elaborarea unui plan educaţional individualizat, care să includă utilizarea 

tehnologiile de acces şi a instruirii asistate de calculator în funcţie de particularităţile şi nevoile 

fiecărui elev cu cerinţe speciale. Instruirea asistată de calculator alături de tehnologiile de acces 

nu exclud metodele tradiţionale de predare învăţăre, ci doar le completează pentru ca întregul 

proces de învăţământ să se adapteze nevoilor elevilor cu cerinţe speciale. Aplicaţiile bazate pe 

utilizarea calculatorului, cuplate cu un software nou şi îmbunătăţit şi cu dispozitive mai bune 

de adaptare, ar putea fi de mare ajutor copiilor cu dizabilităţi, pentru finalizarea educaţiei lor şi 

pentru a deveni productivi în societatea din care fac parte. Învăţarea „de la” calculatoare, ca 

abordare educaţională a tehnologiei, poate lua multe forme, inclusiv introducerea de către 

profesor a unor subiecte noi şi acordarea de oportunităţi de învăţare individuală. Pe de altă 

parte, învăţarea „cu ajutorul”calculatorului este folosirea calculatorului ca instrument de 

învăţare. Prin această abordare, cadrele didactice au realizat beneficiile utilizării calculatorului, 

inclusiv accesul la Internet, ca mijloc de îmbunătăţire a abilităţilor elevilor de rezolvare a 

problemelor 

 

 Această abordare extinde orizontul elevilor dincolo de pereţii sălii de clasă în lumea 

telecomunicaţiilor, a cercetării on-line şi accesul la resurse pe care comunitatea din care face   
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parte nu i le poate asigura pe plan local. Stimularea limbajului la elevii cu CES se realizează 

nu numai prin orele de stimularea limbajului, ci şi prin orele de citire, cunoaşterea mediului, 

dirigenţie, etc. De exemplu, o lecţie multimedia de cunoaştere a mediului, cu jocuri interactive, 

cu fişe diferenţiate de lucru, cu cântece şi înregistrări video este mult mai eficientă decât 

combinaţia clasică a expunerii cu manualul şi o planşă. Softurile educaţionale se pot folosi cu 

succes în activităţile corectiv-recuperatorii desfăşurate cu copiii. Astfel CD-uri cu poveşti 

româneşti şi jocuri interactive, jocurile PitiClic pentru preşcolari şi DubluClic pentru elevii din 

clasele CP-IV care au avizul MECI, jocurile logice folosind personaje din poveste, Cifrele, 

Literele, Animalele(domestice şi sălbatice), Logopedics, sunt doar câteva din exemplele de 

softuri educaţionale care au fost folosite în activităţile cu copiii cu CES şi care au contribuit la 

stimularea generală a cunoaşterii şi a comunicării, la dezvoltarea abilităţilor ludice în context 

interactiv precum şi la optimizarea stărilor afectiv-motivaţionale ale copiilor cu CES. Utilizând 

soft-urile educaţionale ca măsură de recompensă a implicării active a copiilor în sarcina dată 

pe parcursul unui interval de timp, aceştia pot fi mai uşor dirijaţi spre comportamente 

dezirabile, decât dacă s-ar cere acelaşi lucru prin metode tradiţionale.  
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ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ NICOLAE! – PROIECT DIDACTIC 

  
 

 

Prof. ȋnvǎț. Preșcolar: Rad Liliana Maria 

Grădiniţa cu P.P. Nr. 3 – Bistriţa 

 

 
 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,Cum este, a fost şi va fi aici pe pământ?” 

TEMA PROIECTULUI: “Obiceiuri de sǎrbatori” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Daruri ȋn ghetuțe’’ 

TEMA ACTIVITĂŢII: ,,În aşteptarea lui Moş Nicolae!” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată  

TIPUL DE ACTIVITATE: mixtă 

 

COMPONENŢA ACTIVITĂŢII: ADP + ALA + ADE (DLC, DPM) 

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ: 

 Întâlnirea de dimineaţă: “Ce doreşti de la Moş Nicolae să primeşti?”-  

Tranziţii:  “Iarna a sosit în zori!” – cântec/ “Luaţi seama bine!” – joc muzical 

- “Tiptil-Tiptil ... aşa cum vine Moş Nicolae!” – joc liniştitor 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE I: 

Artă: “Magia iernii” – pictură ; Joc de masă: “Pe cărările Moşului” – trasare de urme pe masa 

luminoasă’; Joc de rol: “De-a cofetarii Moşului”  

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE: 

Domeniul Limbă şi Comunicare –  “Şase ghete mititele” de Valeria Tamaş – memorizare  

Domeniul Psiho-motric  - “Călătorie în Ţara lui Moş Nicolae” – traseu aplicativ (deprinderi motrice de 

bază: mers, alergare şi săritură) ;Joc liniştitor: “Rostogolim bulgărele” 

JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE II: 

“Cubul cu surprize” – joc de atenţie; “Ghetuţa cu surprize” – joc senzorial 

 

Obiective generale: 

- Îmbogăţirea vocabularului activ al copiilor şi cultivarea unei vorbiri expresive prin asimilarea 

versurilor unei poezii; 

- Verificarea  deprinderilor motrice însuşite anterior: mers, alergare şi săriturǎ. 
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- Educarea atenţiei, a spiritului de cooperare, de ordine şi disciplină, a spiritului critic şi 

autocritic. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Până la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili: 

- să reţină conţinutul de idei al poeziei; 

- să recite expresiv, respectând pauzele, folosind un ton şi un ritm potrivit; 

- să execute corect mersul, alergarea şi săritura; 

- să realizeze corect mişcarea diferitelor segmente ale corpului; 

- să rezolve diferite situaţii, folosindu-se de deprinderile însuşite; 

- să traseze pe masa luminoasă urmele moşului până la căsuţă; 

- să pregătească bomboane Rafaello pentru Moş Nicolae; 

- să analizeze critic şi autocritic lucrările în funcţie de criteriile stabilite la începutul activităţii. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode / procedee / tehnici: observaţia, conversaţia, memorizarea, explicaţia, demonstraţia, metoda 

Amestecă-Îngheaţă-Formează perechi, metoda Ghemul magic, metoda Turul galeriei, traseu aplicativ, 

exerciţiul, jocul, expoziţia. 

Mijloace de învăţământ: scrisoare, îngeraşi, planşe cu poezia, tablă magnetică, ghem de aţă, masă 

luminoasă, nucă de cocos, Moş Nicolae 3D, căsuţe, brazi, aluat pentru bomboane Rafaello, bonete, 

şorţuri, farfurii, traseu aplicativ (tunel, brazi mari, bârlogul ursului, ursuleţ, iepuraş, bursuc, pitici, 

buturugi, râu, pietre), bulgăre de zăpadă confecţionat, cub, ghicitori, ghetuţă, dulciuri. 

Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, în grup. 

FORME DE EVALUARE: evaluare continuă 

METODE DE EVALUARE: evaluare orală; observarea curentă/ aprecieri verbale 

 

 

SCENARIUL ZILEI 

 

 Întâlnirea de dimineaţă debutează cu Salutul prin Metoda “Amestecă-Îngheaţă- Formează 

perechi”. La semnalul Amestecă, copiii se rotesc, la semnalul Îngheaţă copiii se opresc, iar la semnalul 

Formează perechi, copiii se prind câte doi de mânuţe şi se salută. Se  repetă comenzile de trei ori 

dându-le astfel posibilitatea salutării cu mai mulţi colegi. 

 Copiii vor fi aşezaţi în semicerc pe scăunele, pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi 

membrii grupei. Se va realiza Prezenţa. 
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 La Calendarul naturii, copiii vor fi întrebaţi, dacă au observat cum este vremea afară, în ce 

anotimp suntem, ce zi este şi în ce lună suntem. Iar în urma răspunsurilor primite vom completa 

calendarul cu jetoanele potrivite pentru: anotimp, starea vremii, ziua şi luna. 

 Împărtăşirea cu ceilalţi: tema de discuţie va fi “Ce doreşti de la Moş Nicolae să primeşti în 

această ghetuţă?” având ca scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare, dând din mână în mâna o 

ghetuţă, fiecare copil va transmite ceea ce îşi doreşte să îi aducă Moş Nicolae. 

 Noutatea zilei: Am primit un plic de la poştaş şi este trimis de Moş Nicolae. Vom deschide 

plicul şi vom citi scrisoarea:  

“Dragii Moşului, ştiţi că la noapte eu trebuie să trec pe la voi şi să vă las cadouri în ghetuţe şi 

voi aşteptaţi cu nerăbdare aceste daruri. Aşa este? Eu iubesc foarte mult copiii şi abia aştept să vă 

aduc daruri, dar cum bine ştiţi, cadouri primesc doar copiii care sunt darnici, harnici, cuminţi şi atenţi 

la activităţi. Pentru aceasta vreau să văd ce surprize îmi pregătiţi şi voi mie şi dacă învăţaţi o poezie 

special pentru mine. Dacă veţi învăţa poezia, veţi primi de la doamna educatoare câte un îngeraş, iar 

acest îngeraş îl puneţi diseară în ghetuţe şi el îmi va arăta drumul spre voi. Sunteţi gata? Spor la lucru!”  

 Tranziţii: Joc muzical “Luaţi seama bine!” 

 Vom desfăşura activitatea de Educarea limbajului -  vom ȋnvǎța poezia “Şase ghete mititele” 

de Valeria Tamaş,.Vom intui împreună planşele şi voi familiariza copii cu conţinutul poeziei, titlul şi 

autorul. Voi recita model poezia de două ori, pe fragmente, urmată de o scurtă convorbire narativă a 

conţinutului de idei al poeziei. 

 Copiii vor învăţa poezia pe unităţi logice, prima strofă, după aceea se trece la a doua strofă 

care va fi repetată cu prima şi a treia strofă care o vor repeta împreună cu celelalte două strofe. 

 Memorarea versurilor poeziei se realizează prin metoda “Ghemul magic”, fiecare copil va 

răsuci aţa după deget în timp ce recită şi predă la alt copil ghemul, astfel încât ghemul să treacă pe la 

fiecare copil.Se va aprecia participarea preşcolarilor la activitate şi se va înmâna câte un îngeraş. 

Se prezintǎ cele trei centre: La centrul Artă: “Magia iernii” – pictură pe sticlă. Preşcolarii vor 

picta prin tehnica picturii cu pastă corectoare stilou, decoraţiuni specifice sărbătorilor de iarnă. Iar ca 

temă, vor compune spaţiul plastic prin elementul de limbaj plastic – linia plastică. Le voi explica şi 

demonstra cum vor folosi instrumentele de lucru pentru a realiza lucrări cât mai originale şi creative. 

Vor picta geamurile prin tehnica picturii cu pastă corectoare stilou, vor  respecta conturul 

decoraţiunilor suport, vor lucra îngrijit, vor finaliza lucrările şi le vor expune la fereastră. 

Cu ajutorul tranziţiei “Tiptil, tiptil... aşa cum vine Moş Nicolae”,  se va trece şi la prezentarea 

celorlalte centre. La centrul Joc de masă: “Pe cărările Moşului”. Preşcolarii vor trasa urme prin nuca 

de cocos, pe masa luminoasă, ajutând pe Moş Nicolae să ajungă la căsuţa lor. Se va explica şi 

demonstra modul de lucru. La centrul Joc de rol: “De-a cofetarii Moşului”  -  bomboane Rafaello. 
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Preşcolarii vor prepara bomboane Rafaello, vor forma biluţe mici în interiorul cărora vor adăuga un 

miez de nucă, după care le vor trece prin nucă de cocos şi le vor asambla pe un suport special care va 

fi pus la geam ca să servească Mos Nicolae când va trece noaptea pe la noi la Grădiniţă. Copiii vor fi 

atenţionaţi să respecte regulile de igienă şi securitate personală. Se va explica şi demonstra modul de 

lucru.Voi executa cu întreaga grupă, câteva exerciţii pentru încălzirea muşchilor mâinii: bate vântul, 

ninge, se aşterne zăpada, formăm un bulgăre de zăpada care se rostogoleşte, am îngheţat, scuturăm 

mâinile şi picioarele de zăpadă şi ne încălzim mâinile suflând in ele. 

Copiii îşi vor alege centrul de activitate unde doresc să lucreze şi se va trece la executarea 

temelor. Voi oferi îndrumări şi ajutor preşcolarilor, voi ţine cont de particularităţile de vârstă, de 

interesele, aptitudinile şi dorinţele fiecăruia.  

După finalizarea lucrărilor şi încheierea activităţilor la centre, se va realiza Turul galeriei, copiii 

vor trece pe la fiecare centru, apreciind lucrările proprii şi ale colegilor.  Se va organiza o expoziţie cu 

lucrările copiilor. 

Tranziţie: “Iarna a sosit în zori!” - cântec 

Se reia activitatea prin organizarea colectivului de preşcolari (alinierea, salutul, controlul 

echipamentului şi verificarea stării de sănătate, anunţarea temelor şi a obiectivelor), pentru începerea 

activităţii de Educaţie fizică. Vom pregăti organismele pentru efort prin exerciţii de mers şi variante de 

mers, alergare şi variante de alergare. Activitatea va continua cu complexul de exerciţii pentru 

influenţarea selectivă a aparatului locomotor (cap, gât, braţe, trunchi, picioare). 

Voi verifica deprinderile motrice însuşite anterior prin continuarea traseului. 

Revenirea organismului dupa efort se realizează prin euritmie pe conţinutul cântecului “Moş 

Nicolae”. Joc liniştitor: “Rostogolim bulgărele!” Preşcolarii vor fi aşezaţi în cerc pe covor şi vor rostogoli 

bulgărele de zăpadă de la un copil la altul. 

“Cubul cu surprize”  - joc de atenţie. Vom avea un cub pe feţele căruia se afla câte o ghicitoare 

specifică anotimpului iarna şi sărbătorii de Mos Nicolae.Copiii vor arunca pe rând cubul şi vor trebui 

să răspundă corect la ghicitoarea care va fi pe faţa respectivă a cubului. 

“Ghetuţa cu surprize” – joc senzorial. Într-o gheată de pânză se vor afla mai multe dulciuri şi 

fructe. Preşcolarii numiţi pe rând unul câte unul, vor fi legaţi la ochi cu o eşarfă şi vor introduce mâna 

în ghetuţă prinzând un fruct sau un produs dulce. Prin miros, pipăire şi gustare, ei vor trebui să spună 

ce au luat din ghetuţa Moşului. 

Se vor face aprecieri verbale asupra modului de desfăşurare a  întregilor activităţi.  La final 

copiii vor deschide ghetuţa si se vor bucura de surprizele dulci de la Moş Nicolae.             
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   STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE – O CERINŢĂ A UNUI 

ĨNVĂŢĂMȂNT  MODERN 

 

Roiniţă Daniela - Domnica  

Liceul Tehnologic ,,Virgil Madgearu’’  

Roşiorii de Vede 

 

 

      Organizarea unui mediu de învăţare stimulativ, activizant, bazat pe strategia învăţării prin 

colaborare va genera ca efect o învăţare de calitate.  

      Învăţarea prin colaborare (cooperare) „reprezintă mai degrabă o filosofie instrucţională 

decât o metodă aparte” , o „filosofie” care trebuie implementată în practica educaţională 

întrucât le oferă elevilor posibilitatea „să se deplaseze” către centrul activităţii didactice, să se 

implice efectiv în „construcţia” propriilor competenţe cognitive, instrumental-aplicative şi 

atitudinale.  

      Cooperarea/colaborarea şi competiţia sunt pârghii pe care cadrele didactice le acţionează 

în procesul instrucţional, alocându-le însă ponderi diferite. Raportându-ne la mediul 

preuniversitar, în mod special la activităţile aplicative, constatăm că elevii sunt implicaţi în 

mod frecvent în experienţe de învăţare bazate pe competiţie. Cu siguranţă că şi această strategie 

are efectele ei benefice, însă considerăm că utilizarea învăţării prin colaborare.(cooperare) se 

dovedeşte a fi mult mai avantajoasă pentru beneficiarii direcţi ai actului educaţional.  

         Pentru a realiza deci un învăţământ preuniversitar fundamentat pe standarde cât mai înalte 

de calitate, pentru a-i ajuta pe elevi să practice o învăţare de calitate care să-i „instrumenteze” 

în vederea unei inserţii optime în mediul socio-profesional este necesar să creăm un mediu 

instrucţional stimulativ în care învăţarea prin colaborare să devină o strategie de bază.  

Implementarea acestei strategii reprezintă garantul unei învăţări de calitate deoarece oferă 

elevilor posibilitatea să aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în variate moduri; să verifice şi să 

analizeze critic propriile idei; să-şi confrunte propriile opinii cu ale celorlalţi; să-şi dezvolte 

inteligenţa interpersonală; să dezvolte atitudini şi comportamente bazate pe valorizarea propriei 

persoane, dar şi a celorlalţi; să-şi formeze competenţe superioare de învăţare; să dezvolte 

conduite bazate pe toleranţă respect şi acceptarea diversităţii .  

1. Mozaicul  
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• Structurile cooperative de tip mozaic presupun formarea unor grupuri cooperative în cadrul 

cărora fiecare membru al grupului devine expert în anumite probleme specifice materialului 

propus spre învăţare.  

• Schema specifică procesului mozaic este următoarea:  

Grupuri cooperative (distribuirea materialelor),  

Grupuri expert (învăţare şi pregătire),  

Grupuri cooperative (predare şi verificare).  

       Se pot realiza diverse variaţiuni pe tema mozaicului. În cele ce urmează, vom prezenta însă 

etapele mozaicului de bază:  

1. Formarea grupurilor cooperative şi distribuirea materialelor de lucru  

2. Formarea grupurilor de experţi şi pregătirea prezentărilor  

3. Realizarea prezentărilor (predarea) şi verificarea rezultatelor învăţării  

4. Evaluarea  

      Principalele avantajeale utilizării metodei mozaicului sunt următoarele:  

-dezvoltarea competenţelor psihosociale;  

-dezvoltarea competenţelor cognitive;  

-dezvoltarea competenţelor de comunicare;  

-dezvoltarea inteligenţei interpersonale;  

-promovarea interînvăţării;  

-participarea activă, implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor de învăţare;  

-analiza, compararea modurilor de a învăţa, a achiziţiilor realizate;  

-formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă;  

-dezvoltarea gândirii critice şi creative;  

-dezvoltarea bazei motivaţionale a învăţării;  

-consolidarea încrederii în propriile forţe;  

-formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;  

-formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective;  

-dezvoltarea responsabilităţii individuale etc..  

       În absenţa monitorizării atente a lucrului în grup, este posibil să se manifeste şi anumite 

limiteîn utilizarea acestei metode:  

-abordarea superficială a materialului de studiu;  

-înţelegerea şi însuşirea greşită a unor idei, concepte etc.;   
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-apariţia unor conflicte între membrii grupurilor;  

-crearea unui climat educaţional caracterizat printr-o aparentă dezordine etc..  

2. Fishbowl (tehnica acvariului)  

     Fishbowl (tehnica acvariului sau metoda interacţiunii observate) „urmăreşte ca 

elevii/studenţii implicaţi să fie puşi, alternativ, în dublă ipostază: pe de o parte, participanţi 

activi la o dezbatere, pe de altă parte, observatori ai interacţiunilor care se produc” 

      Utilizarea acestei metode presupune respectarea următoarelor etape .  

1. Dispunerea mobilierului  

2. Constituirea grupurilor de participanţi  

     Prezentarea sarcinilor de lucru şi stabilirea regulilor  

- elevii din cercul interior vor dezbate, timp de 8-10 minute, o problemă controversată;  

- se comunică elevilor din grupul de discuţie câteva reguli de bază:  

- susţinerea unor idei pe bază de argumente;  

- exprimarea acordului cu alt vorbitor impune precizarea unor argumente concrete şi suficiente;  

- exprimarea dezacordului presupune respectarea aceleiaşi condiţii.  

- elevii din grupul de observatori vor primi fişe/protocoale de observare în care vor înregistra 

date privind relaţiile dezvoltate în cadrul grupului de discuţie, contribuţia fiecărui elev din 

cercul interior la dezbatere, consensul sau conflictele generate de subiectul analizat, 

modalităţile de surmontare a acestora, reacţiile participanţilor la discuţie etc..  

       Realizarea sarcinilor de lucru (dezbaterea şi observarea)  

- elevii din cele două grupuri realizează sarcinile distribuite: dezbaterea temei propuse, 

respectiv completarea fişei/protocolului de observare.  

        Prezentarea observaţiilor  

- elevii din cercul exterior prezintă datele înregistrate în fişa de observare.  

Inversarea rolurilor (şi reluarea etapelor 3-5)  

- elevii schimbă locurile;  

- se lansează o altă idee controversată pe care elevii din cercul interior trebuie să o dezbată;  

- elevii din cercul exterior primesc fişele de observare.  

În funcţie de apartenenţa la un anumit grup (grupul de discuţie sau grupul de observatori), elevii 

vor realiza diverse acţiuni specifice:  

-observă  

- ascultă   



324 

 

 

- analizează  

- compară  

- descriu  

Avantajele tehnicii fishbowl:  

-formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă;  

-formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective;  

-dezvoltarea gândirii critice şi creative;  

-dezvoltarea competenţelor de relaţionare;  

-dezvoltarea competenţelor de comunicare;  

-dezvoltarea capacităţilor de negociere, de mediere a conflictelor;  

-dezvoltarea inteligenţei interpersonale;  

-promovarea interînvăţării;  

-participarea activă, implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor de învăţare;  

-dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare;  

-consolidarea încrederii în propriile forţe;  

-formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă etc..  

3. Turul galeriei  

      Turul galeriei este o tehnică de învăţare prin colaborare în cadrul căreia elevii, divizaţi în 

microgrupuri, lucrează la rezolvarea unei probleme controversate ce are mai multe soluţii 

posibile .  

Etapele specifice acestei tehnici sunt următoarele :  

1. Constituirea microgrupurilor  

2. Prezentarea sarcinilor de lucru  

3. Cooperarea pentru realizarea sarcinilor de lucru  

4. Expunerea produselor  

5. „Turul galeriei”  

6. Reexaminarea (evaluarea) rezultatelor  

Avantajele tehnicii Turul galeriei:  

-formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă;  

-formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective;  

-dezvoltarea gândirii critice;  

-stimularea creativităţii;  

-cultivarea respectului faţă de ceilalţi şi a toleranţei;   
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-formarea şi dezvoltarea competenţelor emoţionale;  

-dezvoltarea competenţelor de relaţionare;  

-dezvoltarea competenţelor de comunicare;  

-promovarea interînvăţării şi a învăţării active;  

-participarea activă, implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor de învăţare;  

-stimularea eforturilor de intercunoaştere şi autocunoaştere;  

Limitele acestei tehnici pot fi următoarele:  

-tendinţa de conformare la opinia grupului;  

-tendinţa de dominare a grupului manifestată de anumiţi elevi, erijaţi în lideri;  

-marginalizarea sau autoizolarea elevilor care împărtăşesc alte opinii;  

-nonimplicarea unor elevi;  

-aparentă dezordine;  

-dezvoltarea unei posibile dependenţe de grup în rezolvarea sarcinilor;  

-apariţia unor conflicte între elevi;  

-generarea unei „gândiri de grup” .  

4. Interviul în trei trepte  

       Este o tehnică de învăţare prin colaborare, în care partenerii se intervievează reciproc, în 

legătură cu un anumit subiect .  

       În utilizarea acestei tehnici se parcurg următoarele etape:  

1. Distribuţia elevilor în microgrupuri  

2. Precizarea temei interviului şi a rolurilor implicate  

- se precizează cele trei roluri pe care elevii trebuie să şi le asume rând pe rând: intervievator, 

intervievat, observator (motiv pentru care Interviul în trei trepte este întâlnit şi sub denumirea 

tehnica IIO) - se descrie tehnica – de exemplu, dacă iniţial elevul A îl intervievează pe B, iar 

C înregistrează, în scris, principalele aspecte ale discuţiei, ulterior rolurile se schimbă, astfel 

încât fiecare membru al microgrupului să exerseze cele trei roluri;  

- se stabileşte tema interviului în funcţie de momentul aplicării acestei tehnici în cadrul lecţiei;  

- se poate utiliza următoarea structură :  

- pentru a verifica tema – „Care au fost punctele cheie ale temei pe care aţi pregă-tit-o pentru 

astăzi?” sau „Care a fost cea mai interesantă parte a temei (sau cea mai dificilă)?”;  

- pentru a anticipa conţinutul ce urmează a fi abordat – „Ce aspecte aţi dori să discutaţi cu 

referire la această problemă?” sau „Ce ştiţi deja despre această temă?”;   
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- pentru a împărtăşi din experienţa personală sau pentru a exprima opinii – „Dacă v-aţi putea 

întoarce în trecut, ce epocă aţi alege? Ce schimbări sociale aţi face?”;  

- pentru a discuta diverse aspecte (concepte) – „Cum se preocupă familia voastră de problemele 

mediului?” sau „Care este ipoteza voastră în acest moment?”;  

- pentru a rezuma ceea ce s-a predat în cadrul lecţiei – „Care vi s-a părut cea mai semnificativă 

idee? De ce?” sau „Ce veţi face pentru a aplica ceea ce aţi învăţat astăzi?” etc..  

3. Realizarea interviului  

4.Valorificarea rezultatelor interviului  

Avantajele tehnicii Interviul în trei trepte:  

- formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă;  

- dezvoltarea competenţelor de relaţionare;  

- dezvoltarea competenţelor de comunicare;  

- participarea activă, implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse;  

- stimularea eforturilor de intercunoaştere şi autocunoaştere;  

- formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;  

- dezvoltarea capacităţii argumentative;  

- formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare şi autoevaluare;  

- formarea şi dezvoltarea competenţelor metacognitive etc..  

Limitele acestei tehnici pot fi următoarele:  

- ironizarea unor elevi;  

- instalarea complexului de inferioritate sau superioritate în cazul unor elevi;  

-„contaminarea” sau gândirea asemănătoare;  

- dezinteres, neseriozitate manifestată de unii elevi;  

- devierea interviului de la tema propusă;  

- manifestarea şi preluarea unor comportamente negative  

5. Creioanele la mijloc  

      Reprezintă o tehnică de învăţare prin colaborare, care asigură, o dată în plus, implicarea 

fiecărui elev în activitatea de grup.  

Aplicarea acestei tehnici necesită respectarea următoarelor etape şi reguli:  

1. Constituirea grupurilor de învăţare prin colaborare  

2. Precizarea sarcinii de învăţare şi a regulilor specifice activităţii în grup  

3. Cooperarea pentru realizarea sarcinii de învăţare   
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4. Prezentarea şi evaluarea rezultatelor învăţării  

Principalele avantajeale utilizării acestei tehnici sunt următoarele:  

- formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă;  

- dezvoltarea competenţelor de relaţionare;  

- dezvoltarea competenţelor de comunicare;  

- participarea activă, implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse;  

- stimularea eforturilor de intercunoaştere şi autocunoaştere;  

- formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;  

- dezvoltarea capacităţii argumentative;  

- dezvoltarea competenţelor cognitive;  

- dezvoltarea inteligenţei interpersonale;  

- promovarea interînvăţării;  

- formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective;  

- dezvoltarea gândirii critice şi creative;  

- dezvoltarea bazei motivaţionale a învăţării;  

- consolidarea încrederii în propriile forţe;  

- dezvoltarea responsabilităţii individuale etc..  

În absenţa monitorizării atente a lucrului în grup, este posibil să se manifeste şi anumite limiteîn 

utilizarea acestei tehnici:  

- abordarea superficială a sarcinii de învăţare;  

- apariţia unor conflicte între membrii grupurilor;  

- dependenţa de grup a unora dintre elevi;  

- marginalizarea celor care au alte opinii;  

- crearea unui climat educaţional caracterizat printr-o aparentă dezordine  
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FILE DE PARTENERIATː “PAȘTELE, SǍRBǍTOAREA 

CREȘTINILOR“ 

 

                                                                        Prof. ȋnv. primar  Săndulache Daniela 

Școala Gimnazială “Mihai Drăgan“, Bacău 

 
 

Odată cu primăvara, cu izbucnirea reconfortantă de verde 

crud a naturii, odată cu trilul păsărilor revenite spre a ne trezi din 

hibernare, odată cu revărsarea de albastru proaspăt pe boltă au 

sosit şi Sfintele Sărbători de Paşti. 

Sărbătoarea Învierii Domnului este cea mai mare, mai 

însemnată şi cea mai aşteptată sărbătoare a creştinilor. În fiecare 

an sărbătorim Paştele, însă de fiecare dată ne bucurăm de sosirea 

lui ca şi când ar fi pentru prima oară. Copiii sunt cei mai 

entuziasmaţi. Puritatea şi inocenţa bucuriei copiilor dă amploare 

acestei sărbători. Fie că este vorba de vopsitul ouălor, de planşele de colorat, de poezii, cântece 

sau jocuri, cei mici sunt întotdeauna primii. Să 

nu uităm câtă fericire  poate fi în sufletul unui copil 

în clipa în care ciocneşte un ou roşu. Bucuria lor 

vine mereu din lucruri mărunte. 

Sărbătorile pascale sunt de reculegere, de 

pioşenie şi rugăciune. Sunt sărbători frumoase, 

sărbători de suflet, de reculegere interioară, de 

analiză şi hotărâre, de suferinţă şi de bucurie. Înclinăm capul şi îngenunchiem în faţa 

suferinţelor prin care a trecut Iisus spre a ne mântui pe noi, cei păcătoşi şi cinstim Învierea Sa 

din morţi.  

Prin derularea proiectului educaţional “ Paştele, cea mai importantă sărbătoare creştină” 

s-au promovat  valorile moral- creştine, s-a urmărit dezvoltarea interesului pentru păstrarea 

obiceiurilor şi tradiţiilor pascale dar şi stimularea creativităţii şi expresivităţii prin realizarea 

unor creaţii literare, artistico-plastice de către elevi.  

Iată doar câteva dintre activităţile concrete  derulate anul acesta: 

1.“ Sub o salcie pletoasă” ( audiţii muzicale; lucru pe ateliere  la Complexul Muzeal  

“Iulian Antonescu” Bacău-  împletituri din răchită; vizionarea unui documentar referitor la 

acest procedeu;  program artistic); 
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 2. Participare la Concursul judeţean “ Ouă încondeiate”, iniţiat de Muzeul de Istorie; 

 3. Amenajarea Expoziţiei de carte religioasă, în parteneriat cu biblioteca  şcolii; 

 4. Organizarea Expoziţiei cu lucrări artistico - plastice şi literare: “ Bucurii pascale”; 

 5. Spectacolul “ Vin Floriile cu soare!” 
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ROLUL STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE ÎN  

PREDARE – ÎNVĂȚARE – EVALUARE 

 

prof. înv. primar Simion Carmen Florentina 

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoșani 

 

Şcoala viitorului va fi cu siguranţă o şcoală cibernetizată, un laborator „viu” al 

calculatoarelor, interdisciplinară, care va pregăti pe copii de timpuriu să devină  creatori de nou 

şi capabili să ia decizii optime în întâmpinarea situaţiilor tot mai neobişnuite şi inedite ale vieţii 

sociale actuale şi de perspectivă. 

Specialiștii consideră că, obiectivul fundamental al învăţământului „trebuie să fie acela 

de a spori capacitatea de adaptare a individului”. 

 Știinţa şi arta de a învăţa pe alţii, de a-i învăţa să înveţe dar mai ales de a insufla dragoste 

pentru cunoaştere, principiile şi metodele prin care societatea consideră şi acceptă la un anumit 

moment al evoluţiei sale să formeze noua generaţie reprezintă viziunea despre om şi proiecţia 

lui viitoare. 

În organizarea învățării și a instruirii cadrele didactice sunt solicitate „în mod continuu, 

să promoveze învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi 

creativă.” (Neacşu, I.1990, p.12) 

 Noile orientări postmoderniste în ştiinţele educaţiei solicită cu necesitate o reconsiderare 

a demersului educaţional al profesorului, astfel încât strategiile didactice elaborate să fie 

centrate pe învăţare şi, respectiv, pe cel care învaţă. În viziunea mai multor specialiști, strategia 

didactică este o modalitate eficientă prin care profesorul îi ajută pe elevi să ajungă la cunoaştere 

şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale, priceperile, deprinderile, aptitudinile, sentimentele şi 

emoţiile. Reprezintă un ansamblu complex de metode, tehnici, mijloace de învăţământ şi forme 

de organizare a activităţii, complementare, pe baza cărora profesorul elaborează un plan de 

lucru cu elevii, în vederea realizării cu eficienţă a învăţării. 

Acțiunile de predare, învățare, evaluare proiectate de profesor sunt condiționate de 

variabile ce ţin de elev, de curriculum, de organizarea şcolară şi chiar de profesorul însuşi. 

Indicând un sens orientativ al traseului optim de parcurs în atingerea obiectivelor, strategiile 

didactice se caracterizează prin flexibilitate, adaptându-se la situaţiile şi condiţiile apărute 

spontan.  
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Pentru a asigura dezvoltarea şi valorificarea resurselor lor cognitive, afective şi acţionale 

în vederea adaptării şi inserţiei optime în mediul socio - profesional, este esenţială construirea 

unor strategii didactice bazate pe acţiune, aplicare, cercetare, experimentare. Astfel, li se va 

crea elevilor ocazia de a practica o învăţare de calitate, de a realiza achiziţii durabile, 

susceptibile de a fi utilizate şi transferate în diverse contexte. 

Învăţărea învăţării presupune interactivitate şi creativitate în adoptarea unor strategii care 

să solicite implicarea în sarcină şi interesul de a te perfecţiona continuu. Interactivitatea are la 

bază relaţiile reciproce şi se referă la procesul de învăţare activă, în cadrul căreia, cel care învăţă 

acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma într-una nouă, personală şi interiorizată. 

Strategiile de învăţare interactivă stimulează participarea elevilor la acţiune, socializându-i şi 

dezvoltându-le procesele cognitive complexe, trăirile individuale şi capacităţile de înţelegere 

şi (auto) evaluare a valorilor şi situaţiilor prin folosirea metodelor active. 

Atitudinea activă şi creatoare a elevilor este o consecinţă atât a stilului de predare al 

profesorului cât şi a obişnuinţei elevului de a se raporta la sarcină. Prin felul în care solicită 

răspunsuri la o problemă, prin felul în care organizează activităţile de informare şi de formare 

ale elevilor, prin accentul pe care îl pune pe dezvoltarea proceselor cognitiv- aplicative, 

profesorul influenţează comportamentul activ şi creativ al elevului. 

Multe studii demonstrează faptul că învăţarea este mai eficientă atunci când elevii sunt 

implicaţi în acest proces. Strategiile de instruire care angajează elevii în procesul de învăţare, 

stimulează gândirea critică, sporesc gradul de conştientizare şi de responsabilitate din partea 

acestora. 

Strategiile didactice interactive, ca strategii de grup, presupun munca în colaborare a 

elevilor organizaţi pe microgrupuri sau echipe de lucru în vederea atingerii unor obiective 

preconizate (soluţii la o problemă, crearea de alternative). Se bazează pe sprijinul reciproc în 

căutare - cercetare şi învăţare, stimulează participările individuale, antrenând elevii cu toată 

personalitatea lor (abilităţi cognitive, afective, sociale). Solicită efort de adaptare la normele de 

grup, toleranţă față de opiniile, părerile colegilor, dezvoltând capacităţile autoevaluative. În 

acelaşi timp, metodele interactive accentuează latura formativ-educativă de dezvoltare a 

personalităţii atât prin oferirea de ocazii de a descoperi şi a valida în practică cunoştinţele 

teoretice cât şi prin oportunităţile sociale de dezvoltarea a trăsăturilor de caracter, de voinţă şi 

perseverenţă. 

Strategiile didactice interactive presupun crearea unor programe care să corespundă 

nevoii de interrelaţionare şi de răspuns diferenţiat la reacţiile elevilor. Interactivitatea în clasă 
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se referă atât la promovarea relaţiilor inter şi intragrupale cât şi între profesor şi elev, 

multirelaţionalitatea dintre elevi şi conţinut pe de altă parte. 

Activizarea învăţării nu este sinonimă cu supraaglomerarea elevului cu activităţi. Ea 

trebuie înțeleasă mai mult ca o intensificare a muncii profesorului de a oferi elevilor 

oportunități de învăţare, predarea fiind activitatea prin care cadrul didactic creează condiţii 

favorabile apariţiei învăţării la elevi. 

Rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare. Elevul e implicat atât 

în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii 

şi interesului, asigurată de satisfacţia cooperării. 

În cazul folosirii unei metodologii interactive, rolurile cadrului didactic se diversifică, se 

îmbogăţesc, astfel că el devine animator, consilier, moderator, participant alături de elevii săi 

la soluţionarea problemelor, chiar membru în echipele de lucru. Creşte gradul de activism şi de 

implicare a elevului la activitate, de la simplu receptor la participant activ. Interactivitatea 

presupune şi o atitudine pozitivă faţă de relaţiile umane, faţă de importanţa muncii în echipă şi 

o deschidere faţă de cooperare, o atitudine de susţinere a ideilor apărute prin colaborarea cu 

ceilalţi. 

Percepţia cadrului didactic asupra elevilor suportă deci transformări radicale: imaginea 

elevului - receptor pasiv de informaţii, de cunoştinţe „prefabricate” este înlocuită cu imaginea 

elevului activ, motivat să practice o învăţare autentică, să-şi formeze competenţe specifice de 

procesare a informaţiilor, de generare de noi cunoştinţe, de aplicare a acestora în diferite 

contexte. 

Construirea strategiilor didactice interactive impun respectarea unor principii: elevii îşi 

construiesc propriile înţelesuri şi interpretări ale instruirii; scopurile instruirii sunt discutate, 

negociate, nu impuse; sunt promovate alternativele metodologice de predare – învăţare – 

evaluare; sarcinile de învăţare vor solicita informaţii trasdisciplinare şi analize 

multidimensionale ale realităţii; evaluarea va fi mai puţin criterială şi mai mult reflexivă, 

integrând metode alternative de evaluare. 

Strategiile interactive de evaluare constau în implicarea elevului în procesul propriei 

evaluări, stimulând reflecţia personală asupra propriei activităţi de învăţare, conştientizând 

erorile şi modalităţile de acoperire a lacunelor. Acestea au la bază dezvoltarea capacităţilor 

autoevaluative şi stimularea încrederii în sine şi în propriile puteri. Strategiile interactive de 

evaluare au ca scop primordial ameliorarea şi corectarea procesului, îmbunătăţirea rezultatelor 

şi stimularea învăţării pe mai departe, şi nu sancţionarea. Strategiile moderne de evaluare 

urmăresc să accentueze dimensiunea acţiunii evaluative care oferă elevilor suficiente şi variate 
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posibilităţi de a demonstra ceea ce ştiu ca ansamblu de cunoştinţe, dar mai ales, ceea ce pot să 

facă (priceperi, deprinderi, abilități). 

Elevii culeg informaţii din tot mai multe surse şi cât mai variate. Şcoala trebuie să ţină 

pasul cu noul, actualizând atât cunoştinţele cât şi metodele. Una dintre căile cele mai sigure de 

stimulare şi generare de idei noi şi de dezvoltare a acestora pentru a soluţiona diferite situaţii, 

este organizarea de microgrupuri şi promovarea interacţiunilor între membrii acestuia. 

Cercetările efectuate în domeniu şi literatura de specialitate au evidenţiat în nenumărate cazuri, 

superioritatea numerică şi calitativă a situaţiilor de găsire a soluţiilor şi de rezolvare eficientă 

a problemelor în grup, faţă de cea individuală. 

Strategiile didactice interactive sunt recunoscute drept modalităţi eficiente de stimulare 

a potenţialului creativ promovând o metodologie care exersează capacităţile cognitive 

superioare ale elevilor, dezvoltând inteligenţele multiple. 
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PRINCIPIILE PROGRAMULUI EDUCAŢIONAL 

 „STEP BY STEP” 

 

          profesor Daniela Simion 

Liceul Pedagogic” Nicolae Iorga” Botoşani 

 

 

„Step by Step” este un model educaţional bazat pe datele psihologiei ştiinţifice a 

dezvoltării copilului.Această metodă alternativă de educaţie s-a consolidat şi verificat în peste 

30 de ani de aplicare, funcţionând în peste 26 de ţări. Elaborarea metodei şi licenţa ei aparţine 

Children Resourse International din Washington-SUA. 

Programul „Step by Step” este acreditat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării din 

1995 şi este coordonat de către Asociaţia”Centrul Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare 

Profesională”(CEDP). 

Acest model educaţional a apărut ca urmare a necesităţii formării unor cetăţeni activi 

într-o societate democratică,adică a unor cetăţeni responsabili,oneşti,cu spirit 

organizatoric,sociabili,cu iniţiativă,capabili să ia decizii şi bineînţeles independenţi. 

Ideile ce stau la baza acestui program educaţional sunt preluate din marii psihopedagogi 

Piaget, Erickson, Hunt, Dewey, Vâgotsky, Gardner, Rogers, Decroly. 

Având ca punct de plecare aşezarea copiilor în centrul activităţii de predare-învăţare-

evaluare, în metoda „Step by Step” se evidenţiază trei teme de bază din numeroasele idei şi 

teorii cu privire la educaţia în prima copilărie: 

 -etica reformei sociale(în educarea copiilor există speranţa în schimbări sociale); 

           -recunoaşterea valorii copilăriei; 

           -rolul şcolii şi al familiei ca parteneri în transmiterea valorilor. 

 Programul„Step by Step” pentru învăţământul primar este destinat organizării 

programei didactice în funcţie de copii.Într-o clasă organizată pe principiul 

dezvoltării,interesele şi nevoile copiilor ajută la stabilirea materiei ce urmează a fi predată.De 

asemenea un rol la fel de important îl joacă şi cunoaşterea de către învăţători a teoriilor 

ştiinţifice despre dezvoltarea copiilor copilului şi a tiparelor de creştere. 

            Învăţătorii care predau la o clasă organizată după modelul educaţional „Step by 

Step”cunosc şi pun în practică următoarele principii ale acestui program: 

1. Didactici adecvate ce ţin cont de personalitatea copilului 
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Copilul este privit ca o personalitate în totalitatea sa deoarece este recunoscută valoarea 

copilăriei.În această alternativă se caută să se asigure că orice copil achiziţionează şi dezvoltă 

aptitudini fizice, cognitive, emoţionale, morale, artistice, sociale, practice. 

2. Poziţia centrală a copilului în abordarea demersului educaţional bazat pe 

individualizare 

Fiecare copil este un individ ce are trăsături specifice , ritm şi particularităţi proprii. De 

aceea predarea este orientată în funcţie de necesităţile copilului. În clasa „Step by Step” 

învăţarea se face în ritmul propriu al copilului încurajându-se modurile personale de a înainta 

în formarea deprinderilor şi în cunoaştere. 

3. Aranjarea clasei  în centre de activităţi delimitate fizic şi metodic 

Ambientul educaţional din clasele „Step by Step” favorizează individualizarea 

demersului de dezvoltare a fiecărui copil, sugerează şi întăreşte motivaţia pozitivă de 

descoperire a copilului. Datorită faptului că elevii stau aşezaţi în grupuri de câte 4-5 la mese şi 

îşi pot observa cu uşurinţă colegii, se realizează o colaborare şi o comunicare eficientă între 

copii. 

 Învăţătoarele sunt cele care iau decizii în legătură cu aranjarea încăperii, numărul de 

centre de activitate, aranjarea meselor şi scaunelor. Toate aceste decizii sunt luate în aşa fel 

încât să contribuie la stimularea activităţii de învăţare. Într-o clasă „Step by Step” nu veţi găsi 

bănci rigide ci mese mobile cu scăunele de jur împrejur. Organizarea clasei este un element 

esenţial în individualizarea educaţiei. Aici copiii învaţă în centre de activitate care sunt zone 

delimitate ale clasei, dotate cu material didactic specific, în care un număr mic de copii se 

confruntă, individual sau în grup, cu sarcini adecvate nivelului lor de dezvoltare. Clasa conţine 

obligatoriu centrele de : citire, scriere, ştiinţe, matematică, artă, construcţii. Centre facultative 

pot fi imaginate de învăţător. Această organizare a clasei determină o poziţie de colaborare 

reală între educator şi elev, sugerând şi întărind motivaţia pozitivă de descoperire a copilului, 

consolidându-i demersul mintal propriu. În plus, în centrele de activitate, se realizează 

colaborarea şi comunicarea cu colegii în realizarea unor sarcini comune, sămânţa lucrului în 

proiecte colective de mai târziu. 

4. Implicarea familiei şi a comunităţii în educaţia copiilor  

Atunci când familiile sunt activ implicate în activităţile şcolii primare, copiii, părinţii şi 

cadrele didactice au de câştigat. Învăţătorii crează o atmosferă deschisă pentru implicare prin 

încurajarea părinţilor de a pune întrebări, a face vizite în timpul orelor şi de a-şi împărtăşi 

interesele şi abilităţile lor. 
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Participarea familiei ajută pe profesori la atingerea obiectivului legat de individualizare. 

Doar prin comunicarea cu părinţii, învăţătorii pot strânge informaţii despre fiecare copil din 

clasă. Când părinţii sunt implicaţi în clasă, învăţătorii au ocazia de a observa, în primul rând, 

cum motivează părintele pe copilul său, cum îl ajută să rezolve problemele, etc.  

Atunci când există o colaborare adevărată între cadre didactice şi părinţi, decurg 

rezultate pozitive: 

▪ se dezvoltă încrederea reciprocă; 

▪ părinţii şi învăţătorii lucrează în echipă; 

▪ copiii beneficiază de modelul adulţilor de a lucra în echipe cooperante. 

5. Sistemul de evaluare este bazat pe instrumente calitative, specifice ritmului 

şi stilului de dezvoltare ale fiecărui copil 

 „Step by Step” consideră că la această vârstă copilul nu este apt să înţeleagă şi să 

suporte competiţia, fără urmări negative, deoarece procesele emoţionale nu sunt complet 

dezvoltate. Modalităţile prin care se face evaluare în programul  „Step by Step” sunt: 

➢ scaunul autorului; 

➢ portofoliile; 

➢ caietul de evaluare. 

Învăţătorii au un caiet de evaluare în care demersurile de progres, pe fiecare proces de 

cunoaştere sunt înregistrate descriptiv, la câteva zile de evaluare a fiecărui copil. Lucrările, cu 

rezolvările sarcinilor, ale tuturor copiilor, sunt expuse în clasă, iar,  în timp, sunt adunate în 

portofolii. După ce rezolvă sarcinile la fiecare centru de activitate sau orice alt rezultat al 

activităţilor ar avea, copilul prezintă pe scaunul autorului şi colegii fac aprecieri, pun întrebări, 

discută pe marginea lucrărilor prezentate. 

6. Flexibilitatea programului 

Programul unei zile se poate adapta la nevoile copiilor, iar timpul alocat fiecărei 

activităţi este hotărât de către învăţător. Există posibilitatea de a desfăşura activităţi variate, ce 

se bazează pe curiozităţi şi dorinţa de cunoaştere a copilului. 

 În calitate de cadre didactice, ne revine responsabilitatea de a asigura o ambianţă 

stimulatoare din punct de vedere intelectual şi de a asigura sprijin afectiv tuturor elevilor. Acest 

lucru poate fi realizat pe mai multe căi de-a lungul zilei, ţinând cont de faptul că fiecare moment 

este bun pentru a preda, fie că este vorba de o întâlnire cu clasa, o discuţie de grup sau una 

individuală. 

În clasa  „Step by Step” învăţarea se produce prin descoperire individuală, acceptându-

se şi încurajându-se moduri personale de a înainta în formarea deprinderilor şi în cunoaştere. 
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Acest model educaţional sprijină dezvoltarea caracterului copiilor, astfel încât, aceştia 

să fie capabili: 

▪ să participe cinstit la activităţile şcolii şi comunităţii; 

▪ să demonstreze încredere în sine; 

▪ să muncească alături de ceilalţi, colaborând; 

▪ să comunice cu uşurinţă idei legate de sistemul propriu de valori; 

▪ să respecte pe ceilalţi; 

▪ să ducă la îndeplinire proiectele începute. 

Prin toate acestea, „Step by Step” pregăteşte copiii pentru integrarea într-o societate 

democratică, ce are nevoie de personalităţi autonome, adică de oameni cooperanţi, analitici, 

responsabili, organizatori, independenţi, sociabili, capabili să ia decizii, cu iniţiativă şi dornici 

să se informeze şi să se instruiască permanent. 

Cu toate că stilul de lucru într-o clasă  „Step by Step” pare mai tolerant, având în centru 

motivarea copilului pentru descoperire, cultivarea responsabilităţii personale şi a capacităţii de 

a decide în cunoştinţă de cauză între mai multe alternative, efectul este formarea unei 

personalităţi autonome. 
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CLASIC ȘI MODERN 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 

 

Prof. Simion Doinița, Școala Gimnazială Nr.3 Mîndrești, Botoșani 

  

 Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul cărora, 

elevii, în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi 

formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”. 

 Cadrul didactic alege metoda după care o folosește în lecții sau alte activități 

extrașcolare, bineînțeles cu ajutorul elevilor și doar în avantajul acestora.Cu alte cuvinte, în 

toate cazurile se presupune o cooperare profesor-elev.  

 Când se alege o metodă, se ţine cont de finalităţile educaţiei, de conţinutul procesului 

instructiv, de particularităţile de vârstă şi de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia 

grupurilor şcolare, de natura mijloacelor de învăţământ, de experienţa şi competenţa cadrului 

didactic. 

  O metodă se defineşte prin predominanţa unor caracteristici la un moment dat, 

caracteristici ce se pot metamorfoza astfel încât metoda să fie satisfăcătoare într-o clasă, 

complementară sau chiar contrară. Astfel, o metodă tradiţională poate evolua spre 

modernitate, în măsura în care secvenţele procedurale care le compun îngăduie restructurări 

inedite sau când circumstanţele de aplicare a acelei metode sunt cu totul noi. În unele metode 

moderne surprindem secvenţe destul de tradiţionale sau descoperim că variante ale acestei 

metode erau de mult cunoscute şi aplicate. , 

 Considerăm că fiecare metodă, şi nu mă refer doar la clasificarea în funţie de axa 

istorică, apare sub forma unor variante şi aspecte diferite, încât, in mod difuz, în cadrul unei 

metode, de exemplu cea clasică, se poate naşte treptat tendinţe către modernism. Ele apar şi 

se concretizează în variante metodologice , prin difuziunea permanentă a unor trăsături şi prin 

articularea a două sau mai multe metode.  

 Randamentul procesului de învățământ este influențat de mai mulți factori: stilul de 

predare şi atitudinea (reacția) elevilor față de stilul folosit, respectiv de metodele aplicate în 

cadrul lecțiilor. 

 Meseria de profesor  are în componența sa tact pedagogic, răbdare, dăruire, respect și 

dragoste față de profesie, vocație, metodă pedagogică, nu ține nici de clasic, nici de modern, 

ci de stilul personalizat de predare, de ceea ce iese din tine prin toți porii în timpul actului 
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didactic. Cel de la catedră trebuie să creeze punți de relaționare, de comunicare, trebuie să 

aibă capacitatea de a sesiza și de a înțelege nevoile și problemele elevilor, de a se identifica 

cu ei, adaptându-și comportarea didactică și afectivă la nevoile lor. 

 Diferența dinte clasic și modern iese în evidență în notele dominante ale personalității 

profesorului în predare: clasicul tinde spre stilul extremist (doar el era în centrul atenției, 

exagerând diferențele dinte elevi și strategiile specifice); stilul modern are la bază organizarea 

și flexibilitatea. 

Dacă în trecut actul de predare era centrat pe profesor, reducând drastic rolul elevului, în 

prezent stilul de predare s-a îmbunătățit, fiind centrat pe elev, favorizând comunicarea 

interactivă (elev-grup, elev-elev, profesor-elev, grup-profesor).  

 In invăţamântul tradiţional se cultivă competiţia între elevi cu scopul ierarhizării. 

Competiţia stimulează efortul şi pregăteşte elevii pentru viaţa dar poate genera conflicte si 

comportamente agresive, marginalizarea unora dintre aceştia, cultivă egoismul. Invățământul 

modern face apel la experienţa proprie a elevului, promovează învăţarea prin cooperare, pune 

accentul pe dezvoltarea gândirii. Munca în grup stimulează interacţiunea dintre elevi, 

creşterea stimei de sine, încrederea  

în forţele proprii. Metodele constituie elementul esenţial al strategiei didactice, reprezentând 

latura executorie de punere in acţiune a întregului ansamblu al procesului de învăţământ. 

Metodele de învăţământ bine alese si aplicate duc la realizarea obiectivelor informaţionale si 

formative ale lecţiei. Metodele noi , subliniază Piaget , sunt cele care ţin seama de natura 

proprie a copilului, iar Nicolae Iorga aprecia că ,metoda cea mai bună are valoarea pe care i-o 

dă omul care o intrebuinţează. Vorbind despre necesitatea inovării in domeniul metodologiei 

didactice şi a căutarii de noi variante pentru a spori eficienţa activităţii instructiv- educative 

din şcoală prin directa implicare a elevului şi mobilizarea efortului său cognitiv, profesorul 

Ioan Cerghit afimă: „Pedagogia modernă nu caută să impună nici un reţetar rigid, dimpotrivă, 

consideră că fixitatea metodelor, conservatorismul, rutina excesiva, idiferenţa, aduc mari 

prejudicii  efortului de ridicare a învăţământului pe noi trepte; ea nu se opune în nici un fel 

iniţiativei şi originalităţii individuale sau colective. În fond creaţia, în materie de metodologie 

înseamnă o necontenită căutare, reînnoire şi îmbunătăţire a condiţiilor de munca în instituţiile 

şcolare”. Profesorul deci, trebuie să aleagă metodele, să le combine si să le demonstreze 

eficienţa si aplicabilitatea. 
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ABORDAREA INTEGRATA  ŞI JOCUL DIDACTIC- ROL 

IMPORTANT ÎN FORMAREA COMPETENȚELOR CHEIE LA 

ȘCOLARUL MIC 

 

                                                                                   Prof.înv.primar SLABU PANSELUȚA 

                                                                          ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 10 

BOTOȘANI 

   Dinamica socială a ultimelor decenii aduce în fața lumii contemporane o serie de 

provocări față de care domeniul educației nu  poate rămâne indiferent. Competențele, valorile 

şi atitudinile de care au nevoie elevii noştri pentru reuşita personală şi socială nu pot fi formate 

în întregime prin intermediul disciplinelor şcolare clasice. Problema care se pune este aceea a 

depăşirii frontierelor rigide, a deplasării accentului spre conştientizare, cooperare, gândire 

critică şi creativă, spre adaptabilitate şi interpretarea lumii mereu în schimbare. Oare poate 

învățământul traditional să răspundă unor asemenea deziderate? Rezolvarea problemei nu 

rezidă numai în schimbări de curriculum, ci mai ales în schimbări referitoare la implementarea 

lui. Cheia succesului se află la practicieni – educatoare, învățători, profesori şi  constă în 

proiectarea, organizarea şi realizarea unui demers didactic în, între şi dincolo de orice disciplină  

-  abordare transdiciplinară a învățării. Abordarea integrată a curriculumului presupune crearea 

de conexiuni între teme sau competențe care sunt de regulă formate disparat, în interiorul 

diferitelor discipline. Aceste teme au o puternică legătură cu viața cotidiană a elevilor şi vizează 

formarea de valori şi atitudini. O învățare dincolo de discipline, parcurgerea unui curriculum 

integrat  poate fi mai aproape de nevoile omului contemporan. În funcție de ce anume se 

integrează – cunoştințe, deprinderi, competențe, valori, atitudini, metodologii de lucru şi cât de 

mult integrăm, putem distinge câteva niveluri de abordare integrată a curriculumului: 

a )Monodisciplinaritatea – deşi promovează supremația disciplinelor, elemente de integrare pot 

apărea chiar şi la acest nivel: inserția unui fragment în structura unei discipline, armonizarea 

unor conținuturi din interiorul disciplinei pentru a permite o mai bună rezolvare de probleme. 

b)Pluridisciplinaritatea ( multidisciplinaritatea) se referă la situația în care o temă este supusă 

analizei din perspectiva mai multor discipline, procesul de integrare referindu-se în special la 

nivelul conținutului învățării, cu focalizare pe realizarea conexiunilor între cunoştințe, prin 

utilizarea unor strategii didactice  de predare – învățare tematică. 

c)Interdisciplinaritatea – presupune transferul metodelor dintr-o disciplină în alta, căutându-se 

teme comune mai multor discipline, care pot conduce la realizarea obiectivelor de învățare de 

nivel înalt, a competențelor transversale – luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea 
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tehnicilor şi metodelor de învățare eficientă, care indiferent de disciplină implică aceleaşi 

principii, prin utilizarea unor strategii de  predare – învațare bazate pe probleme. 

d)Transdisciplinaritatea – presupune abordarea integrată a curriculumului prin centrarea pe 

probleme ale vieții reale, pe problemele importante, aşa cum apar ele în context cotidian, cu 

focalizare pe identificare de soluții, rezolvare de probleme ale lumii reale, în scopul dezvoltării 

competențelor pentru viață.  

          Activităţile transdisciplinare sunt activităţi care abordează o tema generală din 

perspectiva mai multor arii curriculare construind o imagine cât mai completă a temei 

respective. Este tipul de activitate unde cunoştinţele şi capacităţile sunt transferate de la o arie 

curriculară la alta, urmărindu-se atingerea obiectivelor tuturor ariilor curriculare într-un context 

integrat.  

       Caracteristici ale activităţilor transdisciplinare şi argumente pentru integrarea lor în 

programul activităţilor zilnice: 

-  valoarea pedagogică a temelor transdisciplinare oferă elevilor posibilitatea de a se exprima; 

-   maximizează probabilitatea ca fiecare elev să înveţe în ritm propriu şi să fie evaluat în raport 

cu performanţa sa anterioară;  

-  oferă elevului posibilitatea de a se manifesta plenar în domeniile în care capacităţiile sale 

sunt cele  mai evidente.; 

- situează elevul în miezul acţiunii, rezervându-i un rol activ şi principal: să imagineze, să 

construiască în plan mental, să investigheze, să exploreze, să creeze, să transpună în practică, 

să găsească mijloace şi resurse de traducere în fapt a ceea ce a prefigurat ; 

-  cultivă cooperarea şi nu competiţia; 

-  pune elevii într-o situaţie autentică de rezolvare a unei sarcini concrete cu o  finalitate reală.  

        Întrecerile, jocul, concursurile, sunt câteva dintre modalităţile de lucru cu elevii ce 

contribuie la formarea comportamentelor adecvate vârstei dar şi la dezvoltarea unei imagini de 

sine corecte, a încrederii în propriile forţe şi capacităţi, a motivaţiei pentru învăţare. 

       Jocul, cu toate formele lui, este considerat  o recompensă. Spre deosebire de celelalte 

jocuri, jocul didactic este creat de profesor, este orientat şi subordonat îndeplinirii sarcinilor 

instructiv-educative. Proiectarea jocului didactic presupune proiectarea elementelor 

structurale, în care se includ: scopul didactic, sarcina şi conținutul ludic. 

    Scopul didactic al jocului, dat de finalitatea instructiv-educativă şi formativă vizată, 

trebuie astfel  formulat încât să facă referire nemijlocită la obiectivele specifice ariei de conținut 

în care se înscrie conținutul jocului. Formularea scopului trebuie să fie clară, precisă, astfel 
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încât să oglindească problemele specifice impuse în realizarea jocului pentru a asigura 

organizarea şi desfăşurarea corectă a activității.  

    Sarcina didactică a jocului  repezintă problema de gândire şi/sau de acțiune pusă în fața 

elevului. Conținutul jocului este alcătuit din ansamblul cunoştințelor şi capacităților obținute 

în diferite activități instructiv-formative, care sunt activate în funcție de sarcina jocului ce 

presupune reactualizarea, completarea, aplicarea lor în practică. 

     În proiectarea jocului didactic,  trebuie să se formuleze explicit regulile jocului şi 

elementele de joc, astfel încât ele să fie aplicabile pe perioada derulării întregului joc şi pentru 

toți participanții, pentru a se menține caracterul ludic şi disciplina în clasă..           

            În finalul jocului cadrul didactic trebuie să sublinieze că toţi copiii sunt câştigători, dar 

pe primul loc se află aceia care au rezolvat cel mai bine cerinţele date. Orice recompensă, cât 

de neînsemnată, pentru adulţi, este pentru şcolari un motiv de mândrie, constituind în acelaşi 

timp o modalitate prin care se dezvoltă motivaţia pentru învăţare. Copiii vor dori să înveţe mai 

bine, să cunoască mai multe despre temele propuse pentru a fi recompensaţi, felicitaţi în faţa 

clasei.Prin urmare, motivaţia pentru învăţare se dezvoltă de la cele mai mici vârste, mai întâi 

prin aprecierile verbale asupra activităţii la clasă, apoi prin întreceri, jocuri, concursuri, toate 

acestea organizate cu scopul de a verifica capacităţi şi comportamente dobândite pe parcursul 

procesului educativ. 

        Jean Piaget sublinia că cerinţa primordială a unei educaţii moderne o reprezintă asigurarea 

unei metodologii diversificate, bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de muncă 

independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă 

interdependentă. Aceste metode interactive, bogate în valenţe formative, sunt practicate cu 

succes atât pentru învăţare, cât şi pentru evaluare.Aceste valenţe formativ-educative sunt 

următoarele:  

*stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de 

responsabilitatea ce şi-o asumă; 

*exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, 

stimulând iniţiativa tuturor elevilor implicaţi în sarcină; 

*asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi capacităţilor 

în variate contexte şi situaţii; 

*asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară acunoştinţelor asimilate în 

sistemul noţional, devenind asfel operaţionale; 



344 

 

*unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităţii 

elevului pe o perioadă mai lungă de timp, depăşind neajunsurile altor metode tradiţionale de 

evaluare cu caracter de sondaj şi materie şi între elevi; 

*asigură un demers interactiv al actului de predare–învăţare–evaluare, adaptat nevoilor de 

individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând potenţialul 

creativ şi originalitatea acestuia; 

*descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă. 

Toate cadrele didactice cunosc importanta motivatiei pentru activitatea de învățare. 

Consider că există câteva aspecte esențiale în motivarea elevilor pentru învăţare activă: 

*încurajarea elevilor să îşi împărtăşească experienţele personale şi valorizarea diversității de 

experienţe; 

*construirea noilor achiziții pe experienţele elevilor şi aplicarea celor învăţate în contexte 

diferite; 

*examinarea atentă a sarcinilor de  învăţare şi discutarea acestora cu elevii pentru a ne asigura 

că le-au înţele;. 

*acordarea unei atenţii sporite diferitelor tipuri de întrebări pe care le folosim în timpul 

lecţiilor; 

*oferirea de feed-back pe tot parcursul învăţării şi învăţarea elevilor să ofere şi ei, la rândul lor, 

feed-back constructiv colegilor. 

Cel mai important lucru este să înţelegem că elevul care, rezolvând sarcina de învăţare, 

gândeşte, exprimă idei originale şi colaborează cu colegii de clasă, este implicat activ şi tot ce 

ne rămâne de făcut este să încurajăm şi să apreciem această atitudine. 

          Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a  învăţarii şi 

dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează 

interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe. Prin aplicarea în clasă a metodelor 

interactive de grup, copiii îşi exercită capacitatea de a selecta informaţii, de a comunica idei şi 

deprind comportamente de învăţare necesare în viaţa de şcolar şi adult. Efortul lor trebuie să 

fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare a altor 

dimensiuni intelectuale, interdisciplinare, decât cele clasice. 

          Metodele interactive de grup acţionează asupra modului de gândire şi de manifestare a 

copilului. Aplicarea lor trebuie  făcută sub forma unui joc. Prezentate astfel, ele atrag copiii în 

activitate spre învăţarea activă, spre cooperare, îi determină să se consulte în grup în luarea 

deciziilor şi previn/aplanează conflictele. 
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       Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o 

confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea 

şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din 

interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup. 

        Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calităţi şi 

disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 

mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa 

de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. 

      E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii, 

personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de 

comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi 

adaptabilitate, responsabilitate şi implicare. 

        Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea 

copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind 

optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. În organizarea unui învăţământ 

centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. El 

însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere. 

Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie 

la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv  - educativ, având un caracter activ – participativ 

şi o reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului. 

Din expunerea de mai sus reiese clar faptul că elevul este mult avantajat dacă dispune 

de metode moderne de predare, având în vedere faptul că şcoala îl formează pentru viaţă.  
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 Sistemul de învăţământ reprezintă un subsistem al sistemului social, acesta fiind 

subordonat şi integrat în cadrul şi structura generală a societăţii, neavând doar o structură 

internă,ci supunându-se şi unor impulsuri sociale externe. 

Sistemul de învăţământ, privit ca un întreg, se referă, în mod fundamental, la organizarea 

sub formă instituţională a învăţământului, în acest sens sistemul de învăţământ cuprinzând 

totalitatea instituţiilor ce urmăresc îndeplinirea unor obiective educaţionale. 

 Mai trebuie spus că sistemul de învăţământ are un caracter naţional şi istoric, cu alte 

cuvinte, evoluează şi se dezvoltă în raport cu dezvoltarea materială şi specificul cultural al 

fiecărei ţări. 

 Prin urmare, există caracteristici comune între sistemele de învăţământ dintre diferitele 

ţări, caracteristici şi deosebiri ce sunt legate de condiţiile  economice, sociale şi culturale din 

respectiva ţară. 

Concluzionând, pot spune că învăţământul, înţeles sub forma de organism instituţional, nu 

poate fi considerat ca având doar o structură internă, ca rezultat al interacţiunilor dintre 

componentele sale, ci el este supus unor presiuni sociale ce funcţionează independent şi în 

interacţiune, urmărind realizarea unor obiective educative. 

Una din provocările deja lansate în societatea contemporană este necesitatea regândirii 

şcolii, a educaţiei formale, alături de cea nonformală şi informală, în variatele lor forme de 

articulare. Ca subsistem al macrosistemului de educaţie, sistemul şcolar, prin oferta sa 

educativă, contribuie la structurarea traiectelor de (auto)formare şi (auto)dezvoltare a 

personalităţii individului, pregătindu-l pentru a fi un beneficiar pretenţios al educaţiei 

permanente. 

În abundenţa informaţională cu care societatea actuală se confruntă, sistemul educaţional 

are dificilul rol de a forma personalităţi care să ştie să discearnă informaţia preţioasă de cea 

excedentară, de a extrage esenţialul din general. 

Astfel, în educaţie a apărut termenul de „educaţie modernă”. Temenul de modern este 

folosit în educaţie, de obicei pentru a releva situaţia avansată a prezentului în relaţie cu trecutul 

care a fost depăşit prin dezvoltare. Pentru unii, modernitatea este opusă practicilor tradiţionale 



347 

 

şi se caracterizează prin schimbare, inovaţie şi dinamism. Şcoala şi oamenii ei se află acum la 

graniţa dintre modernism şi postmodernism. În societăţile moderne, cunoaşterea e echivalentă 

cu ştiinţa şi e importantă în sine. Oamenii caută căile optime pentru a dobândi „cunoaştere”, 

„ştiinţă” din cât mai multe domenii, considerând că astfel vor fi recunoscuţi drept persoane 

educate. Într-o societate postmodernistă, cunoaşterea trebuie să fie funcţională, utilă; înveţi nu 

doar pentru „a şti” şi a stoca o serie de informaţii din diferite domenii, pentru a demonstra căt 

de „educat eşti”, ci, înveţi pentru „a face”, pentru „a folosi” ceea ce şti, pentru „a aplica” ceea 

ce ai acumulat, în folosul tău şi al celorlalţi. A şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat este dezideratul 

major al educaţiei postmoderniste. 

Pedagogia postmodernistă are în vedere nişte educatori care să fie aceia care uşurează 

cunoaşterea şi participă la construirea cunoaşterii. Cunoaşterea se realizează pentru că este 

utilă. Relaţile educator-educat sunt deschise, bazate pe sprijin reciproc, pe dialog constructiv 

şi pe cooperare. Această viziune promovează colaborări stânse ale şcolii cu comunitatea 

educativă presupunând reîntoarcerea elevilor către lume, promovând investigaţiile, 

interogaţiile, discuţiile. Se renunţă la control, punându-se accent pe proces. Profesorul este 

animator, moderator. 

Activismul elevului implicat de strategiile folosite de către cadrul didactic în desfăşurarea 

activităţii de predare-învăţare se constituie ca un imperativ al orientării postmoderniste în 

educaţie. Şcoala postmodernistă trebuie să ştie cum să motiveze pe elev să înveţe şi cum să 

faciliteze procesul învăţării, organizând şi dezvoltând strategii de lucru interactive, punând 

accentul pe utilitatea cunoştinţelor şi pe necesitatea însuşirii lor pentru a se descurca în viaţă. 

Agenţii educaţionali trebuie să fie interesaţi de ceea ce-şi doresc elevii să înveţe şi de ceea ce 

pot să facă cu aceste cunoştinţe. Rolul profesorului este nu de a îndopa elevii cu diverse 

cunoştinţe, ci de a le arăta ce au de făcut cu acestea. 

Şcoala postmodernistă promovează învăţarea prin cooperare ca formă superioară de 

interacţiune psihosocială, bazată pe sprijin reciproc, pe toleranţă, pe efort susţinut din partea 

tuturor, îndreptat către acelaşi scop. Motivaţia este rezultatul acţiunii conjugate a tuturor 

membrilor ce urmăresc un destin comun. Atenţia este îndreptată asupra procesului de 

elaborare împreună, prin colaborare, a demersurilor de realizare a sarcinii. Este împărtăşită 

părerea că toţi pot oferi alternative valoroase de soluţionare a problemei, dacă le sunt oferite 

premisele necesare şi sunt ajutaţi Evaluarea urmăreşte acordarea ajutorului imediat, având o 

funcţie mai mult corectivă, ameliorativă, decât de sancţionare, ducând la reducerea stresului. 

Ea se realizează prin raportarea la progresul individului, şi are în vedere atât participarea 

fiecărui membru la procesul elaborării în comun cât şi rezultatele echipei. 
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Activităţile propuse elevilor în scopul sporirii gradului de implicare activă şi creativă în 

şcoală, trebuie să asigure: stimularea gândirii productive, a gândirii critice, a gândirii 

divergente şi laterale libertatea de exprimare a cunoştinţelor, a gândurilor, a faptelor. În acest 

sens apar ca adecvate activităţile care cer spontaneitate şi contribuie la dezvoltarea 

independenţei în gândire şi acţiune. Utilizarea talentelor şi a capacităţilor specifice fiecarui 

individ în parte, incitarea interesului către nou, necunoscut şi oferirea satisfacţiei găsirii 

soluţiei după depunerea unui efort de căutare, dezvoltarea capacităţii de organizare de 

materiale, de idei prin întocmirea de portofolii asupra activităţii proprii, sunt coordonate 

majore ale învăţării prin cooperare. 

Lecţia de predare-învăţare devine astfel “o aventură a cunoaşterii” în care elevul participă 

activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi 

descoperind soluţii plauzibile. Rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi 

dirijare, iar motivaţia activităţii reiese din paticiparea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e 

implicat atât în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare, iar disciplina devine 

autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată de satisfacţia cooperării. Conduita creativă a 

cadrului didactic este unul din factorii care asigură dezvoltarea potenţialului creativ al elevilor. 

Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul să medieze între elev şi lumea cel 

înconjoară. El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi activitatea, ci şi să participe alături de 

elevi la elaborarea cunoştintelor; să servească drept model în legăturile interpersonale şi să 

încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi. 

Metodele de învăţământ reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor în a-i sprijini 

pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa. “Calitatea pedagogică a metodei 

didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de profesor într-

o cale de învăţare realizată efectiv de preşcolar, elev, student, în cadrul instruirii formale şi 

nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă.” Dezideratele de modernizare şi de 

perfecţionare a metodologiei didactice se înscriu pe direcţiile sporirii caracterului activ al 

metodelor de învăţământ, în aplicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ, în 

valorificarea noilor tehnologii instrucţinale [e-learning], în contaminarea şi suprapunerea 

problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să se aducă o 

însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului. 

Metodologia diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în grup, 

cu activităţile de muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia 

postmodernistă. Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează 
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interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai 

activă şi cu rezultate evidente. 

Aceste metode interactive de grup se pot clasifica după funcţia lor didactică, în metode de 

predare-învăţare interactivă - metoda predării/învăţării reciproce; metoda Jigsaw; citirea 

cuprinzătoare; cascada; metoda învăţării pe grupe mici – STAD; metoda turnirurilor între 

echipe – TGT; metoda schimbării perechii; metoda piramidei; învăţarea dramatizată.  

Metodele de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare cuprind harta cognitivă 

sau harta conceptuală , matricele, lanţurile cognitive, fishbone maps, diagrama cauzelor şi a 

efectului, pânza de păianjăn, tehnica florii de nufăr, metoda R.A.I. , cartonaşele luminoase.  

Cele mai cunoscute şi mai folosite metode sunt cele de rezolvare de probleme prin 

stimularea creativităţii – brainstorming; starbursting; metoda Pălăriilor gânditoare; caruselul; 

multi-voting; masa rotundă; interviul de grup; studiul de caz; incidentul critic; Phillips 6/6; 

tehnica 6/3/5; controversa creativă; fishbowl; tehnica focus grup; patru colţuri; metoda Frisco; 

sinectica; buzz-groups; metoda Delphi. 

Prin metoda predării/învăţării reciproce elevii sunt puşi în situaţia de a fi ei înşişi profesori 

şi de a explica colegilor rezolvarea unei probleme.  

Avantajele acestei metode de lucru sunt indiscutabile: stimulează şi motivează, ajută elevii 

în învăţarea metodelor şi tehnicilor de lucru cu textul, tehnici de muncă intelectuală pe care le 

poate folosi apoi şi în mod independent, dezvoltă capacitatea de exprimare, atenţia, gândirea 

cu operaţiile ei şi capacitatea de ascultare activă, stimulează capacitatea de concentrare asupra 

textului de citit şi priceperea de a de a selecţiona esenţialul. 

Jigsaw  sau “metoda grupurilor interdependente” este o strategie bazată pe învăţarea în 

echipă. Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi 

timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. Metoda 

presupune o pregătire temeinică a materialului dat spre studiu elevilor. 

O metodă didactică de educare a imaginaţiei copilului este “metoda pălăriilor gânditoare” 

. aceasta este o tehnică interactivă, de stimulare a creativităţii participanţilor care se bazează 

pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având 

câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru.  

Acest nou tip de metodă de predare – învaţare este un joc în sine. Copiii se impart în şase 

grupe – pentru şase pălării. Ei pot juca şi câte şase într-o singură grupă. Împăţirea elevilor 

depinde de materialul studiat. Pentru succesul acestei metode este important însă ca materialul 

didactic să fie bogat, iar cele şase pălării să fie frumos colorate, să-i atragă pe elevi. 
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Astfel, în procesul de învăţământ principiului individualizării îi corespunde principiul 

diferenţierii învăţării. 

Principiul individualizării şi diferenţierii învăţării exprimă necesitatea de a valorifica cât 

mai bine posibilităţile şi eforturile individuale ale elevilor atât în ceea ce priveşte persoanele 

înzestrate cât şi în ceea ce priveşte persoanele mai puţin înzestrate. 
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METODELE TRADIȚIONALE ȘI MODERNE UTILIZATE ÎN 

PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

 

 

                                                                          Profesor Stanciu Dinu Elena 

                                                                           Colegiul Economic Călăraşi 

 

 

   Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de acţiune cu ajutorul 

cărora, elevii, în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc 

cunoştinţe, îşi formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre 

lume şi viaţă”. (M.Ionescu, V.Chiş, p.126). 

   Se impune utilizarea unei game cât mai ample de metode de predare care să le 

valorifice potenţialul eleviilor. 

   Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în 

conformitate cu noile principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot 

însă dobândi o valoare deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel 

cultural care să-i asigure accesul la mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de 

timp. 

Diversitatea metodelor este impusă de complexitatea procesului de învăţare, 

fiecare metodă trebuie să fie aleasă în funcţie de registrul căruia i se raportează.                 

   Amplificarea caracterului formativ al metodelor presupune punerea accentului 

pe relaţiile sociale pe care le are elevul în procesul de culturalizare şi formare a 

personalităţii. Reevaluarea permanentă a metodelor tradiţionale vizează adaptarea lor în 

funcţie de necesităţi şi raportarea lor la evoluţia ştiinţei. Metodologia didactică actuală 

este orientată către implicarea activă şi conştientă a elevilor în procesul propriei formări 

şi stimularea creativităţii acestora. În acest context, prefacerile pe  care le cunosc 

metodele de învăţământ cunosc câteva direcţii definitorii.       

   Relaţia dinamică-deschisă constă în raporturile în schimbare ce se stabilesc 

între diferitele metode. 

      

   Metodele didactice pot fi clasificate în : 
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1. Tradiţionale: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul 

cu manualul, exrciţul  

2. Moderne: algoritmizarea, modelarea, problematizarea, instruirea programată, 

studiul de caz, metode de simulare( jocurile, învăţarea pe simulator), învăţarea prin 

descoperire. 

   Principala metodă de educare a gândirii în învăţământul tradiţional o constituie 

expunerea profesorului, completată cu studiul individual al elevului. Această metodă a 

fost criticată, susţinându-se că ea nu favorizează legătura cu practica. Lipsa de legătură 

cu realitatea vine de la atitudinea elevilor: ei asistă pasiv la expunere, pe care ştiu că 

trebuie să o repete.     

   Cealaltă metodă tradiţională, convorbirea cu întreaga clasă, antrenează mai mult 

participarea elevilor, dar elevii sunt ghidaţi, nu ştiu ce se urmăreşte. Aşadar, forma 

clasică a învăţământului dezvoltă puţin gândirea elevilor. 

   Modul nou, activ, de organizare a învăţământului se dovedeşte superior, dar 

solicită mult timp. Odată cu descongestionarea programelor şcolare în cadrul reformei 

învăţământului, se va începe şi activizarea predării în şcoala românească. 

   Metodele activ-participative pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se 

în antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare ii ajuta pe 

elevi sa-si exprime opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot deveni 

coparticipanţi la propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci şi un 

participant activ la educaţie.În procesul instructiv-educativ, încurajarea 

comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să 

devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi 

acţiune. 

   Avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul 

didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor 

studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor 

cognitive de tip superior, gândirea critică.     

   Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile 

într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor. 

   Gândirea critica înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea 

convingeri raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi 
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discutate şi evaluate, a construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi 

a colabora la găsirea soluţiilor. Principalele metode de dezvoltare a gândirii critice sunt: 

metoda Ciorchinelui; 

metoda Mozaic; 

metoda Cubul; 

metoda Turul Galeriei; 

metoda 6/3/5; 

metoda Lotus; 

metoda Pălăriile gânditoare; 

metoda Frisco; 

metoda Schimbă perechea; 

metoda Explozia stelară; 

diagrama Venn; 

metoda Cauză-efect. 

   În vederea asigurării unui climat pozitiv în sala de clasă, este necesar ca elevii 

să aibă impresia că au succes în ceea ce fac. Factorii care asigură succesul într-o clasă 

sunt: formularea de expectanţe pozitive faţă de elevi; utilizarea unor strategii de 

management educaţional eficient; stabilirea de obiective clare şi comunicarea acestora 

elevilor; valorificarea la maxim a timpului destinat predării; evaluarea obiectivă. 

   Studiul de specialitate oferă o imagine fidelă asupra antitezei care se creează 

între metodele tradiționale și cele moderne utilizate în predare. Metodele tradiţionale au 

următoarele caracteristici: 

pun accentul pe însuşirea conţinutului, vizând, în principal, latura informativă a 

educaţiei; 

sunt centrate pe activitatea de predare a profesorului, elevul fiind văzut ca un 

obiect al instruirii, așadar comunicarea este unidirecțională; 

sunt predominant comunicative,; 

sunt orientate, în principal, spre produsul final, evaluarea fiind de fapt o 

reproducere a cunoștințelor; 

au un caracter formal şi stimulează competiția; 

stimulează motivaţia extrinsecă pentru învăţare; 

relaţia profesor-elev este autocratică, disciplina şcolară fiind impusă. 
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   Metodele generează pasivitate în rândul elevilor. La polul opus, metodele 

moderne se caracterizează prin următoarele note: 

sunt flexibile, încurajează învăţarea prin cooperare şi capacitatea de autoevaluare 

la elevi, evaluarea fiind una formativă; 

stimulează motivaţia intrinsecă; 

relaţia profesor-elev este democratică, bazată pe respect şi colaborare, iar 

disciplina derivă din modul de organizare a lecţiei. 

   Metodele moderne încurajează participarea elevilor, la inițiativă și creativitate. 

   Pregătirea managerială a profesorului, însuşirea culturii manageriale, nu numai 

cea tradiţională psihopedagogică şi metodică, pot asigura înţelegerea şi aplicarea relaţiei 

autoritate-libertate, ca nou sens al educaţiei, prin predare-învăţare şi rezolvarea altor 

situaţii din procesul educaţional şcolar. 

   Bibliografie: 
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PROMOVAREA ÎNVAŢĂRII ACTIVE ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-

EDUCATIV 

Prof. ec. STANCIU NICOLETA 

Colegiul National de Agricultura si Economie Tecuci 

 

           Integrarea Romaniei în Uniunea Europeană şi dinamismul fără precedent al timpului 

istoric actual, impune învaţarea de tip inovator, care are drept caracteristici esenţiale : caracterul 

anticipativ  şi participativ. 

 Cei patru piloni ai educaţiei secolului XXI sunt: 

• A invăţa SĂ CUNOŞTI; 

• A invăţa SĂ FACI; 

• A invăţa SĂ FII; 

• A invăţa SĂ CONVIEŢUIEŞTI. 

          Experienţa îndelungată la catedră ne-a demonstrat că trebuie să-i învăţăm pe elevi să 

înveţe, să-i abilităm cu tehnici de învăţare eficientă, pregătindu-i în acelaşi timp pentru 

autoînvaţare si educaţie permanentă. Considerăm că învăţarea ar trebui să fie tot mai mult un 

proiect personal al elevului, asistat de un educator ce este mai degrabă un organizator, un 

animator, un manager al unor situaţii de instruire, care să faciliteze învaţarea eficientă. Prin 

metodele activ-participative, înţelegem toate situaţiile, nu numai metodele active propriu-zise 

în care elevii sunt puşi şi care-i scot pe aceştia din ipostaza de obiect al formării şi-i transformă 

în subiecţi activi, coparticipanţi la propria formare. 

Am fost şi suntem preocupaţi permanent de găsirea unor metode şi procedee variate adaptate 

diferitelor situaţii de instruire în care elevii sunt puşi. Prin participarea la cursurile de 

perfecţionare organizate de Casa Corpului Didactic Galaţi, competenţele noastre profesionale 

au fost mereu actualizate, şi am încercat noi metode de predare. Am canalizat efortul nostru în 

direcţia operaţionalizării cunoştinţelor, ceea ce a condus la o creştere a interesului şi motivaţiei 

elevilor pentru diferitele domenii ale cunoaşterii, i-a pregatit mai bine pe aceştia în perspectiva 

integrării în viaţa socială. 

             Îmbinînd activitatea cu cea individuală şi pe grupe, realizând diferenţierea şi 

personalizarea activităţii de instruire, iată strategii didactice moderne folosite. Pentru 

activizarea predării invăţării am folosit unele metode, tehnici şi procedee care să-l implice pe 

elev în procesul de învăţare, urmărind dezvoltarea gândirii, stimularea creativităţii, dezvoltarea 

interesului pentru învăţare, în sensul formării lui ca participant activ la procesul de educare. 

Astfel, am ajutat elevul să înţeleagă lumea în care traieşte şi să aplice in diferite situaţii de viaţă 
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ceea ce am învăţat. Exemplificăm prin cateva metode cu valenţe activizatoare aplicate la orele 

de curs: 

            DISCUŢIA: Folosind această metodă activ-participativă la diferite discipline şi în 

diverse momente ale lecţiei, am favorizat înţelegerea conceptelor şi ideilor, am valorificat 

experienţa proprie a elevilor, am transformat activitatea didactică într-un schimb reciproc de 

informaţii, idei, impresii, păreri, critici şi propuneri în jurul unei teme. Am creat o atmosferă 

de deschidere, am facilitat intercomunicarea şi am acceptat punctele diferite de vedere, am 

realizat un climat democratic la nivelul clasei. Au fost urmate etapele:  

1) reamintirea regulilor de discuţie; am stabilit impreuna cu elevii reguli pe care toţi să le 

inţeleagă şi să le respecte, acestea fiind: 

- întotdeauna ascultă persoana care vorbeşte; 

- vorbeste cand iţi vine rândul; 

- ridică mâna dacă doreşti să spui ceva; 

- nu întrerupe pe cel care vorbeşte; 

- critică ideea şi nu persoana care o exprimă; 

- nu râde de ce spune colegul tău; 

- încurajeaza-ţi colegii să participe la discuţii; 

2) prezentarea clară a subiectului discuţiei; 

3) moderarea discuţiei cu orientarea răspunsurilor elevilor prin lansarea unor intrebări de tipul: 

“De ce credeţi că...?”, “Ce s-a întamplat?”, “De ce s-a întamplat aceasta?”, “Se putea întampla 

şi altfel? Cum?”, “Ce ai fi făcut tu într-o astfel de situaţie?”, “A fost corect? De ce?”, “Ce ai fi 

simţit tu într-o astfel de situaţie?” etc. Am folosit aceste intrebari în scopul înţelegerii de către 

elev a cauzelor şi efectelor, în acelaşi timp ajutându-i să-şi clarifice perspectiva asupra cazului, 

întrebarile presupunand analiza, sinteza si evaluarea evenimentelor. Am constatat că aceasta 

metodă are o mai mare eficacitate la disciplinele educaţie civică, literatură, istorie. 

         CUBUL: este o altă metodă activă de învăţare pe care am folosit-o în scopul explorării 

unui subiect, a unei situatii din mai multe perspective. Am oferit astfel elevilor posibilitatea de 

a-şi dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe şi integratoare. Pentru folosirea 

acestei metode am respectat următoarele etape: 

1) realizarea unui cub pe ale carei feţe au fost notate cuvintele: DESCRIE, COMPARĂ, 

ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ; 

2) anunţarea temei/subiectului pus în discuţie; 

3) împărţirea colectivului de elevi în şase grupuri, fiecare grup urmând să examineze tema 

aleasă din perspectiva cerinţei de pe una din feţele cubului, astfel: 
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- DESCRIE: culorile, formele, mărimile etc.; 

- COMPARĂ:  ce este asemănător şi ce este diferit?; 

- ASOCIAZĂ: la ce te îndeamna să te gandeşti?; 

- ANALIZEAZĂ: spune din ce este făcut, din ce se compune?; 

- APLICĂ: ce poţi face cu el?  Cum poate fi folosit?; 

- ARGUMENTEAZĂ: pro si contra, enumeră o serie de  motive care vin in sprijinul informaţiei 

tale; 

4) forma finală a scrierii e împărtăşită întregului grup; 

5) lucrarea în forma finala este desfăsurată pe tablă sau pe pereţii clasei. 

                În scopul stimulării creativităţii elevilor, am folosit adesea metoda 

BRAINSTORMING care funcţionează pe principiul cantitatea generează calitatea, conform 

căreia, pentru a ajunge la idei viabile si inedite, este necesară o productivitate creativă cât mai 

mare. De asemenea, utilizând brainstorming-ul am optimizat dezvoltarea relaţiilor 

interpersonale. Etapele aplicării acestei metode sunt: 

1) alegerea temei şi anunţarea sarcinilor de lucru (ex.: comunicare “in vacanţă, la bunici”); 

2) împărţirea colectivului de elevi în grupuri de minim 10 persoane; 

3) se solicită exprimarea în mod rapid, în fraze scurte şi concrete, fără cenzură, a tuturor ideilor; 

se acceptă şi idei neobişnuite, fanteziste fără a se aduce critici; 

4) totul se înregistrează pe tablă; 

5) pentru “aşezarea” ideilor emise si recepţionate se lasă o pauză; 

6) se fixează criterii de grupare a ideilor (ex. activităţi productive, activităţi intelectuale, 

activităţi speculative); 

7) are loc dezbaterea prin analiză critică, evaluarea, argumentarea şi contraargumentarea ideilor 

emise anterior; se selectează ideile originale; discuţiile au loc liber, spontan; 

8) se afişează ideile rezultate pentru a fi cunoscute de toţi elevii. 

              MOZAIC:  este o metodă activă de învăţare prin colaborare, având următoarele 

avantaje: 

- are caracter formativ; 

- stimulează încrederea în sine a elevilor; 

- dezvoltă abilităţi de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului; 

- dezvoltă gândirea logică, critică şi independentă; 

- dezvoltă raspunderea individuală şi de grup. 

 

Pentru eficacitatea folosirii acestei metode am respectat etapele: 
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1) am împărţit clasa în grupe eterogene de patru elevi, fiecare membru al grupei primind un 

număr de la 1 la 4 şi o fişă de învaţare care cuprindea o unitate de cunoaştere - un fragment 

dintr-o lecţie, lecţia având atatea parţi, câte grupe se constituiseră; 

2) toţi elevii purtând acelaşi număr formează un grup; fiecare grup e obligat să înveţe foarte 

bine fragmentul de lecţie primit; 

3) fiecare elev se întoarce la grupul iniţial pentru a preda celorlalţi cunoştinţele asimilate prin 

studierea fragmentului; strategia de predare rămâne la latitudinea elevului; astfel, fiecare 

individ invaţă  întregul conţinut al lecţiei. 
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ROLUL METODELOR DE ÎNVĂȚARE INTERACTIVE ÎN 

FORMAREA COMPETENȚELOR DE COMUNICARE  ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

 

OLGUȚA ȘCHIOPU 

Profesor, Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”  Botoșani 

Inspector școlar, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani 

 

 În curriculum naţional competenţa școlară  este definită ca „un ansamblu/sistem 

integrat de cunoștinţe, capacităţi, deprinderi și atitudini dobîndite de elevi prin învăţare și 

mobilizate în contexte specifice de realizare, adaptate vîrstei elevului și nivelului cognitiv al 

acestuia, în vederea rezolvării unor probleme cu care acesta se poate confrunta în viaţa reală.”  

O definiție în termeni simpli, competența este dată de acea capacitate a individului de a rezolva 

problemele cotidiene utilizând cunoștințele și atitudinile dobândite anterior.  

 Dan Potolea și Steliana Toma în „Proiectarea modulară a programei școlare” 

precizează că  în formarea unei competențe trebuie luați în seamă toți cei șase factori (Fig. 1.3): 

cunoștințe, abilități, trăsături de personalitate context, sarcină, grad de responsabilitate și 

autonomie dar și interacțiunile lor funcționale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din analiza acestei definiții, dar și din analiza specificului fiecărei competență cheie, putem 

rezuma următoarele concluzii: 

- competențele se definesc printr-un sistem de cunoștințe abilități și atitudini; 

- competențele au un caracter transdisciplinar; 

- competențele trebuie să reprezinte baza educației permanente; 

- competențele reprezintă finalitățile sistemului de învățământ obligatoriu; 

- competențele trebuie să acționeze ca fundament pentru învățare ca parte a educației pe 

tot parcursul vieții. 

Competențele generale se definesc pe fiecare obiect de studiu, au un grad mare de 

 generalitate și complexitate și se formează pe toată durata școlarității. 

Competențele specifice se definesc pe obiect de studiu și se formează pe durata unui an 

 școlar și sunt deduse din competențele generale fiind etape în dobândirea acestora. 

Fig. 1. 3 Structura competenței 
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Competențele au rolul de a crește valoarea folosirii resurselor pentru că le ordonează, le pun în 

relație astfel încât ele să se completeze și să se potențeze reciproc structurându-le într-un sistem 

mai bogat decât simpla lor reunire aditivă.  

Baza proiectării activităţilor de învăţare pentru realizarea competenţelor de comunicare 

este o metodologie interactivă.  

Activitatea de predare-învăţare trebuie să devină ,,o aventură a cunoaşterii” în care 

copilul este provocat să participe, să întâlnească probleme şi situaţii de învăţare menite să-l 

determine să descopere soluţii plauzibile.  

Rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi dirijare, iar motivaţia activităţii 

reiese din participarea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e implicat în procesul de predare-

învăţare-evaluare, iar disciplina devine autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată de 

satisfacţia cooperării.  

Strategiile didactice interactive de grup sunt considerate ca fiind modalităţile de 

organizare a activităţii prin care se favorizează schimburile interrelaţionale între participanţii 

la activitate prin procese interumane de cooperare şi competiţie constructivă. Directa implicare 

în sarcină este o condiţie a activismului şi a asigurării unei învăţări temeinice. 

Exemplificăm prin a prezemnta metode interactive, metode ce stimuleazî învățarea 

activă: 

1. SINELG  

Descriere 

Metoda SINELG este o metodă de monitorizare a înţelegerii şi este o tehnică de lucru care 

este utilizată pentru a menţine elevii implicaţi în timpul citirii unui text  (potrivită pentru etapa 

de realizare a sensului). Teoria învăţării ne spune că în achiziţionarea de noi cunoştinţe este 

esenţial să susţinem eforturile elevilor în monitorizarea propriei înţelegeri. Cei care învaţă sau 

citesc în mod eficient îşi monitorizează propria înţelegere când întâlnesc informaţii noi. 

Această metodă permite implicarea activă cognitivă a elevilor pe parcursul lecturii unui text. 

Elevii se implică în introducerea noilor informaţii în schemele de cunoaştere pe care le posedă 

deja. Ei corelează în mod deliberat informaţiile noi cu cele deja cunoscute. 

Modul de desfășurare: 

Pasul 1: Elevul citeşte textul cu atenţie.  

Pasul 2: Pe parcursul lecturării textului elevul trebuie să noteze pe marginea lui nişte semne ce 

au o anumită semnificaţie:  

√ dacă ceva din ce au citit confirmă ceea ce ştia sau credea că ştie;  

- dacă o anumită informaţie pe care a citit-o contrazice sau diferă de ceea ce ştia sau credea că 

ştiu;  

+ dacă o informaţie pe care a întâlnit-o este nouă pentru el/ea;  

? dacă găseşte informaţii care i se par confuze sau dacă doreşte să ştie mai mult despre un 

anumit lucru.  

Pasul 3: Elevul reflectează asupra celor citite şi îşi face un tabel pentru a categoriza informaţiile, 

asemănător celui de mai jos 

√    
 

– + ?  
 

    

Pasul 4 : Elevul discută cu un coleg ideile din textul pe care l-a parcurs. 
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2. Explozia stelară 

Descriere 

 Metoda „Explozia stelară” sau „Starbursting” (eng. „star” = stea; eng. „burst” = a 

exploda) este o metodă nouă, similară brainstorming-ului care contribuie la dezvoltarea 

creativității elevilor. Aceasta începe din interiorul conceptului și se împrăștie în exterior, cu 

întrebări, asemenea unei explozii stelare.  

Modul de desfășurare: 

Se scrie problema sau o idee pe tablă sau flipchart în centrul acesteia, iar pe margine se înșiruie 

mai multe întrebări care au legătură cu acestea. Întrebările sunt de tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De 

ce?, Când? 

Lista de întrebări formulate inițial pot genera altele, neașteptate, dar care pot solicita un grad de 

concentrare mai mare. 

Scopul utilizării acestei metode în activitatea de învățare este de a obține din partea elevilor o  

diversitate de întrebări și de a realiza cât mai multe conexiuni între conccepte. Metoda stimulează  

creativitatea elevilor individuală dar și de grup și facilitează participarea tuturor elevilor. 

Etapele metodei: 

1. Propunerea temei/ problemei  

2. Organizarea copiilor în cinci subgrupe 

3. Elaborarea de către fiecare subgrupă a unui set de întrebări legate de temă/concept.  

4. Comunicarea de către liderul grupului a setului de întrebări propus. 

5. Evidențierea de către profesor a celor mai interesante întrebări și aprecierea muncii prin  

cooperare și relaționare; 

Avantajele metodei: 

- stimulează creativitate copiilor; 

- este o metodă relaxantă pentru elevi; 

- dezvoltă spiritul de colaborare între membrii grupului; 

- este ușor de aplicat oricărui grup de copii, indiferent de vârstă și de particularitățile individuale; 

- dezvoltă abilitățile de lucru în echipă; 

- dezvoltă spontaneietatea; 

- pune accent pe stimulare și motivarea fiecărui elev participant la discuție; 

- nu necesită timp îndelungat pentru explicații prealabile; 

Limite: 

- lipsa implicării unor elevi din grup; 

- necesită timp îndelungat pentru aplicare; 
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3. Diagrama Venn 

Descriere 

 Diagrama Venn este o metodă grafică prin care se compară obiecte, ființe, evenimente, 

personalități, procese istorice etc. Reprezentarea grafică de mai jos presupune intersectarea a 

două cercuri, în primul se notează caracteristicile unui concept, în cel de-al doilea 

caracteristicile celui de-al doilea concept, iar intersecția celor două cercuri evidențiază 

elementele comune celor două cercuri/concepte. 

 

 
Etape:  

1. Comunicarea sarcinii de lucru 

2. Activitate individuală: fiecare elev realizează propria diagramă cu informațiile  

referitoare la conținuturile propuse spre a fi comparate, iar în zona intersectată (suprapusă) 

completează asemănările 

3. Activitate in perechi: se completează diagrama (dacă e cazul) cu informații obținute 

 de la colegul de bancă. 

4. Activitatea frontală: se va selecta de la fiecare pereche câte o caracteristică scrisă în 

 diagrama proprie solicitând elevilor să precizeze dacă este o asemănare, o deosebire, sau un 

element comun. 

5. Se prezintă produsele finalerealizându-se o evaluare formativă. 

Avantajele utilizării diagramei Venn: 

- stimulează gândirea critică și analitică; 

- dezvoltă capacitatea de înțelegere a relațiilor dintre două noțiuni; 

- favorizează cunoașterea directă a elementelor din mediul apropiat prin stabilirea 

asemănărilor/ deosebirilor și a elementelor comune; 

- dezvoltă la elevi capacitatea de ierarhizare de termeni; 

- facilitează cercetarea proprie; 

- implică funcțiile superioare ale procesului psihic- gândirea; 

- dezvoltă spiritul de analiză sistematică și de argumentare; 

- favorizează implicarea activă a elevului în activitatea de învățare. 

4. Știu/ Vreau să știu/Am învățat 



363 

 

Această metodă are ca punct de plecare faptul că informația nouă se clădește pe una 

dobândită anterior de către elevi și presupune parcurgerea a trei pași: 

1. Accesarea a ceea ce știm despre; 

2. Determinarea a ceea ce doresc să știe; 

3. Reactualizarea a ceea ce au dobândit ca și informație; 

Metoda constă în completarea unei fișe de lucru prin activități individuale sau de grup. 

Știu Vreau să știu Am învățat 

   

 Pentru prima etapă, „Ştiu”, se recurge la accesarea cunoștințelor anterioare printr-

un brainstorming cu rol de anticipare și o activitate de categorizare a informațiilor. Profesorul 

solicită elevilor să analizeze ceea ce cunosc deja și să observe care dintre punctele comune pot 

fi incluse într-o categorie mai generală. Faptul de a ne gândi la ceea ce știm ne conduce atenția 

spre ceea ce nu știm. Această metodă este folosită în momentul de captare a atenției prin care 

aceștia spun ce știu sau cred că știu referitor la un subiect/ problemă și totodată ceea ce nu știu 

dar ar doris să știe/ să învețe.  

 A doua etapă „Vreau să ştiu”  presupune formularea unui  set de întrebări apărute  ca 

urmare a folosirii metodei brainstorming-ului și prin care au fost evidențiate puncte de vedere 

diferite precum și a categorisirilor. Întrebările au rolul de o personaliza și de a orienta actul 

citirii. Urmează apoi studierea unui conținut, realizarea unei investigații sau dobândire de noi 

cunoștințe despre acel subiect, cunoștințe selectate de către învățător. 

 Dacă primele două etape pot fi realizate și oral, cea de a treia, „Am învăţat”, se 

realizează în scris după predarea conținutului de către profesor. Dacă textul este de întindere 

mai mare se recomandă completarea rubricii după fiecare fragment. Prin utilizarea acestei 

metode elevii dobândesc noi cunoștințe, iar la sfârșitul orei ei inventariază noile idei asimilate 

pe care le notează la rubrica  „Am învățat”.  

Dacă au rămas întrebări la care nu s-a găsit răspuns în timpul alocat completării fișei, 

sau au găsit un răspuns incomplet se recomandă elevilor studiu suplimentar. 

 În fiecare rubrică elevii notează ideile corespunzătoare, evidențiindu-se ceea ce știau 

acețtia la începutul activității de învățare, aspectele și întrebările la care au dorit să afle 

răspunsurile (consemnate în rubrica „Vreau să știu”) și ceea ce au învățat în urma procesului 

de învățare (consemnate în rubrica „Am învățat”). 

 

 Utilizarea metodelor interactive favorizează înțelegerea și învățarea. J. Piaget  afirma 

că „A educa înseamnă a adapta copilul la mediul social adult, ţinând seama de natura sa proprie, 

de posibilităţile individuale de asimilare, înseamnă a face apel la metodele, mijloacele şi 

procedeele care corespund trebuinţelor, interesului personal al copiilor.”  

Bibliografie:  

- Cerghit I.,(2006). Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi. 

- Jinga I., Istrate E., (2010). Manual de pedagogie, Editura All, Bucureşti.  

- Mihăescu M., (2010).  Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar, 

Editura Didactica Publishing House, Bucureşti. 
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METODELE INTERACTIVE, INSTRUMENTE FUNDAMENTALE ÎN 

ÎNDEPLINIREA UNUI ACT EDUCAȚIONAL DE CALITATE 

 

                                                                                         Prof. Ștefan Melania Andreea 

                                                                 Grădiniţa M.Ap.N. Nr. 2, Bucureşti, Sector 1 

                                                                                          Prof. Petcu Titiana 

                                                                                        Grădinița M.Ap.N. Nr.2, Sector 1 

 

„Scopul educaţiei este să transforme oglinzile în ferestre.”- Sydney J. Harris 

Metodele interactive de grup promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, 

dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. Acest tip de 

interactivitate determină “identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este 

antrenat” (Ioan Cerghit), ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei 

dezvoltări şi formări. 

Metodele interactive de grup reprezintă o noutate, o schimbare, un nou început, o altă 

abordare a conţinuturilor educative prin care se rezolvă mult mai facil problemele de 

relaţionare, de comunicare, de responsabilizare, de învaţare reciprocă. Aceste metode, prin 

noutatea si atractivitatea lor,  stimulează copiii, îi motivează pentru activitatea de învăţare, 

reduce stresul trăit de educatoare şi copii într-o activitate tradiţională. Preşcolarii descoperă 

o nouă experienţă interrelaţionând în grupuri de învăţare activă; ei studiază, investighează şi 

capătă încredere in capacităţile individuale şi în cele ale grupului. Aceste activităţi cu 

variantele şi etapele lor realizate prin metodele interactive trebuie predate ca un joc cu reguli, 

prin care copiii învată, cooperează şi în acelaşi timp se distrează , se relaxează, învaţând 

astfel  să rezolve mai uşor problemele cu care se confruntă, să ia decizii în grup şi să aplaneze 

conflictele. 

În învăţământul românesc, modernizarea strategiilor didactice prin promovarea 

metodelor interactive de grup care să solicite mecanismele gândirii, ale inteligenţei, ale 

imaginaţiei şi creativităţii, reprezintă o cerinţă, o provocare şi o necesitate pentru asigurarea 

unui proces intructiv-educativ eficient şi de calitate, care să se înscrie în normele didacticii 

moderne. 

Metodele interactive implică mult tact din partea educatorilor deoarece trebuie să-şi 

adapteze stilul didactic în funcţie de tipul de copil : timid, pesimist, agresiv, acaparator, 

nerăbdator, pentru fiecare găsind gestul, mimica, interjecţia, întrebarea, sfatul, orientarea, 
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lauda, reţinerea, aprecierea, entuziasmul, în concordanţă cu situaţia.Pentru aplicarea 

metodelor, amenajarea spaţiului este foarte importantă datorita faptului că preşcolarii 

gestionază acest spaţiu precum şi materialele puse la dispoziţie în vederea realizării sarcinilor 

primite. În timpul derulării activităţilor bazate pe metode interactive spaţiul poate fi modificat 

chiar de către copii pentru a corespunde stilului de învăţare şi iniţiativelor creative ce ţin de 

resursele materiale existente (truse, jucării, jetoane, etc). 

Din acest punct de vedere metodele interactive de grup prezintă avantaje precum: 

❖ activitatea de grup este stimulativă: în condiţiile îndeplinirii unor sarcini simple, 

generează un comportament contagios şi o strădanie competitivă; în rezolvarea sarcinilor 

complexe, rezolvarea de probleme, obţinerea soluţiei corecte e facilitată de emiterea de 

ipoteze multiple şi variate; (D. Ausubel) 

❖ stimulează efortul şi productivitatea individului; 

❖ este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru 

autoevaluare; (D. Ausubel) 

❖ există o dinamică intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii; 

❖ subiecţii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să sintetizeze 

cunoştinţele în moduri variate şi complexe, învăţând în acelaşi timp mai temeinic decât în 

cazul lucrului individual;  

❖ dezvoltă capacităţile elevilor de a lucra împreună - componentă importantă 

pentru viaţă şi pentru activitatea lor profesională viitoare;  

❖ dezvoltă inteligenţele multiple, capacităţi specifice inteligenţei lingvistice (ce 

implică sensibilitatea de a vorbi; include abilitatea de a folosi efectiv limba pentru a se exprima 

retoric, poetic şi pentru a-şi aminti informaţiile), inteligenţei logice-matematice (ce constă în 

capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza operaţii matematice şi de a investiga 

ştiinţific sarcinile, de a face deducţii), inteligenţa spaţială (care se referă la capacitatea, 

potenţialul de a recunoaşte şi a folosi patternurile spaţiului; capacitatea de a crea reprezentări 

nu doar vizuale), inteligenţa interpersonală (capacitatea de a înţelege intenţiile, motivaţiile, 

dorinţele celorlalţi, creând oportunităţi în munca colectivă), inteligenţa intrapersonală 

(capacitatea de autoînţelegere, autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivaţii, 

temeri), inteligenţa naturalistă (care face omul capabil să recunoască, să clasifice şi să se 
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inspire din mediul înconjurător), inteligenţa morală (preocupată de reguli, comportament, 

atitudini). (Gardner H.) 

❖ stimulează şi dezvoltă capacităţi cognitive complexe (gândirea divergentă, 

gândirea critică, gândirea laterală – capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în alt mod, de 

a relaxa controlul gândirii); 

❖ munca în grup permite împărţirea sarcinilor şi responsabilităţilor în părţi mult 

mai uşor de realizat; 

❖ timpul de soluţionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în 

cazul lucrului în grup decât atunci când se încearcă găsirea rezolvărilor pe cont propriu; 

❖ cu o dirijare adecvată, învăţarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică 

priceperile, capacităţile şi deprinderile sociale ale elevilor; 

❖ interrelaţiile dintre membrii grupului, emulaţia, sporeşte interesul pentru o 

temă sau o sarcină dată, motivând elevii pentru învăţare; 

❖ lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, 

experienţa, ideile, strategiile personale de lucru, informaţiile; 

❖ se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii;  

❖ grupul dă un sentiment de încredere, de siguranţă, antrenare reciprocă a 

membrilor ce duce la dispariţia fricii de eşec şi curajul de a-şi asuma riscul; 

❖ interacţiunea colectivă are ca efect şi “educarea stăpânirii de sine şi a unui 

comportament tolerant faţă de opiniile celorlalţi, înfrângerea subiectivismului şi acceptarea 

gândirii colective” (Crenguţa L. Oprea). 

Metodele interactive de grup se impun a fi aplicate încă de la vârsta preşcolară deoarece 

copiii acum învaţă să inter-relaţioneze, capătă sentimentul de apartenenţă la grup şi de 

implicare în rezolvarea comună a unor sarcini ceea ce va duce la integrarea cu mai multă 

uşurinţă, mai târziu, în colectivul de muncă. Aceste forme de abordare a actului educaţional 

presupun schimbarea mentalităţii cadrelor didactice, mai mult tact şi interes în pregătirea 

activităţilor dar şi conştientizarea importantelor valenţe formativ-educative pe care aceste 

noi forme le au: 

• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienţi de 

responsabilitatea ce şi-o asumă; 
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• exersează capacităţile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, 

stimulânt iniţiativa tuturor elevilor implicaţi în sarcină; 

• asigură o mai bună punere în practică a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi 

capacităţilor în variate contexte şi situaţii; 

• asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară acunoştinţelor 

asimilate în sistemul noţional, devenind asfel operaţionale; 

• unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de ansamblu asupra 

activităţii elevului pe o perioadă mai lungă de timp, depăşind neajunsurile altor metode 

tradiţionale de evaluare cu caracter de sondaj şi materie şi între elevi; 

• asigură un demers interactiv al actului de predare–învăţare–evaluare, adaptat 

nevoilor de indivi-dualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând 

potenţialul creativ şi originalitatea acestuia; 

• descurajează practicile de speculare sau de învăţare doar pentru notă. 

Metodele interactive de grup pot fi aplicate separat sau combinate, în toate tipurile de 

activităţi din grădiniţă, alături de cele tradiţionale. 

Vom descrie activitatea de evaluare cu tema „Micile viețuitoare” în care am aplicat 

metodele: „Metoda piramidei”, „Diagrama Venn”, „Brainwriting”, „Brainstorming”.  

Copiii sunt „micii cercetători” care se împart în trei grupe ce vor studia: insectele și 

gâzele. În grupă sunt amenajate trei cadre corespunzătoare unui tablou de primăvară în 

grădină. Fiecare grup lucrează în zona aleasă: 

- Primul grup: se aplică „Metoda piramidei”. Copiii identifică micile viețuitoare ilustrate pe 

jetoane, le despart în silabe și le așază în piramidă în spațiile potrivite, asociind corect numărul 

de silabe – cifrei de la panou.  

- Al doilea grup: se aplică metoda „Brainwriting” la sectorul artă și copiii desenează un tablou 

de primăvară respectând indicațiile educatoarei conforme metodei aplicate. 

- Al treilea grup: în cadrul centrului Știință, se aplică Metoda „Diagrama Venn”, copiii 

identificând asemănări și deosebiri între Fluture și Albină.  

Lucrarea realizată la sectorul artă este analizată de toţi copiii, apoi se aplică metoda 

„Brainstorming” pentru a crea povești cât mai diferite.  
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În cadrul activităților copiii au cooperat, au analizat, au cercetat, au desenat, au 

comunicat, au creat, au comparat, acționând cu deosebită plăcere într-un cadru educțional 

care le-a creat libertatea de a se implica activ.  

Aplicarea metodelor interactive este la îndemâna oricărui cadru didactic pentru că nu 

necesită decât studierea lor, material didactic uşor de procurat sau de confecţionat şi multă 

deschidere. 
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METODE MODERNE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE  

ESEU DIDACTIC 

 

                                                                               Prof. Ștefănescu Lucia, 

                                                                         Liceul Pedagogic ”Nicolae Iorga”, Botoşani. 

 

 

Un loc aparte în cadrul tehnologiei didactice îl ocupă strategiile didactice, definite drept 

„un ansamblu de procedee prin care se realizează conlucrarea dintre profesor și elevi în vederea 

predării și învățării unui volum de informații, a formării unor priceperi și deprinderi, a 

dezvoltării personaliății umane.” 

  

Metodologia didactică reprezintă așadar ansamblul metodelor și procedeelor didactice, 

utilizate în procesul de învățământ. 

 

Metoda are un caracter polifuncțional în sensul că poate participa simultan sau succesiv 

la realizarea mai multor obiective instructiv-educative. Alegerea unei metode se face tinând 

cont de finalitățile educației, de conținutul procesului instructiv, de particularitățile de vârstă și 

de cele individuale ale elevilor, de psihosociologia grupurilor școlare, de natura mijloacelor de 

învățământ, de experiența și competența didactică a profesorului. 

 

Formarea competenţelor de a produce şi recepta mesaje scrise impune folosirea unei 

palete largi de metode şi tehnici, de multe ori îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne 

oferind profesorilor posibilitatea conceperii unor demersuri didactice variate, trezind astfel 

interesul elevilor şi încurajându-le participarea la realizarea actului educaţional. 

1. Brainstorming 

◼ ( furtuna in creier, efervescenta, aflux de idei, asalt de idei) 

◼ reprezintă formularea a cât mai multor idei – oricât de fanteziste ar putea părea 

acestea ca răspuns la o situaţie enunţată, după principiul cantitatea generează calitatea.  

Etape :  

☺ Alegerea temei şi a sarcinii de lucru  
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☺ Solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid, în fraze scurte şi concrete, fără 

cenzură, a tuturor ideilor , sub nici un motiv, nu se vor admite referiri critice. Nimeni nu are 

voie să facă observaţii negative.  

☺ Inregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tablă, flipchart)  

☺ Anunţarea unei pauze pentru aşezarea ideilor (de la 15 minute până la o zi)  

☺ Reluarea ideilor emise pe rând şi gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte 

cheie, imagini care reprezintă diferite criterii etc.  

☺ Analiza critică, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise 

anterior, la nivelul clasei sau al unor grupuri mai mici  

☺ Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluţii fezabile pentru 

problema supusă atenţiei. In această etapă se discută liber, spontan, riscurile şi contradicţiile 

care apar.  

Afişarea ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale: cuvinte, propoziţii, 

colaje, imagini, desene, cântece, joc de rol etc. 

2. Bulgarele de zapada  

◼ Metoda presupune reducerea numărului de elemente, aspecte, faţete ale unei 

probleme/situaţii pentru focalizarea asupra celor esenţiale.  

Etape:  

☺ Împărţiţi grupul în echipe de 7-8 persoane 

☺ Enunţaţi tema 

☺ Fiecare membru notează pe un  post-it ideea sa şi o pune pe centrul mesei 

☺ Fiecare membru citeşte toate ideile şi le ierarhizează (1-8). Se vor reţine 

primele 2-3. 

☺ Se reuneşte tot grupul cu cele 2 idei de la fiecare şi se repetă  algoritmul, 

astfel se vor reţine doar ideile/aspectele pe care tot grupul le consideră relevante.  

3. Ciorchinele  

◼ este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor 

dintre idei. 

Etape: 

☺ Se scrie un cuvânt / temă (care urmează a fi cercetat) în mijlocul tablei sau a foii 

de hârtie;  

☺ Se notează toate ideile, sintagmele sau cunoştinţele care vă vin în minte în 

legătură cu tema respectivă în jurul acestuia, trăgându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial;  
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☺ Pe măsură ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între toate ideile care par a 

fi conectate;  

☺ Activitatea se opreşte când se epuizează toate ideile sau când s-a atins limita de 

timp acordată; 

Rezultatele grupurilor se comunică profesorului care le notează la tablă într-un 

ciorchine fără a le comenta sau judeca. 

În etapa finală a lecţiei , ciorchinele poate fi reorganizat utilizându-se anumite concepte 

supraordonate găsite de elevi sau de profesor.  

 

 

4. Cubul  

Metoda presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective, 

permiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme. 

Etape :  

☺ Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, 

analizează, asociază, aplică, argumentează.  

☺ Anunţarea temei, subiectului pus în discuţie.  

☺ Impărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva 

cerinţei de pe una dintre feţele cubului.  

▪ Descrie: culorile, formele, mărimile etc.  

▪ Compară: ce este asemănător? Ce este diferit?  

▪ Analizează: spune din ce este făcut, din ce se compune.  

▪ Asociază: la ce te îndeamnă să te gândeşti?  

▪ Aplică: ce poţi face cu aceasta? La ce poate fi folosită?  

▪ Argumentează: pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în 

sprijinul afirmaţiei tale.  

☺ Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe.  

☺ Afişarea formei finale pe tablă sau pe pereţii clasei. 

 

5. Eseul de cinci minute 

◼ este o modalitate eficientă de a încheia ora, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi adune 

ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o idee mai clară despre ceea ce s-a 

întâmplat, în plan intelectual, în acea oră.  

Acest eseu le cere elevilor două lucruri:  
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☺ să scrie un lucru pe care l-au învăţat din lecţia respectivă  

☺ să formuleze o întrebare pe care o mai au în legătura cu aceasta  

 

6. Investigatia  

◼ este fundamentală pentru cercetarea stiinţifica. 

 Demersul ştiinţific investigativ are însă similitudini frapante cu procesul  

 de învăţare. 

☺ se centrează pe o întrebare/ problemă/ fenomen  

☺ începe cu ceea ce elevii ştiu, angajându-i în căutarea răspunsurilor şi a 

explicaţiilor (ceea ce presupune colectarea şi analizarea informaţiilor, avansarea de predicţii, 

crearea, modificarea şi respingerea unor explicaţii)  

☺ continuă cu relaţionarea rezultatelor cu cunoştiinţele din domeniu conducând la 

aprofundarea înţelegerii şi la asumarea de către elevi a propriei învăţări  

☺ se finalizează cu folosirea noii perspective dobândite pentru a aborda noi 

probleme şi a testa şi dezvolta explicaţiile obţinute pentru alte fenomene de interes. 

 

7. Invatarea centrata pe probleme (I.C.P)  

Situatia: 

☺ determinarea de către elevi a existenţei sau non-exitenţei  unei probleme  

Problema: 

☺ definirea problemei cu exactitate  

Solutia: 

☺ identificarea informaţiilor de care au nevoie pentru a înţelege problema  

☺ identificarea resurselor de care au nevoie pentru a colecta informaţia necesară  

☺ generarea unor posibile soluţii la problemă  

☺ prezentarea soluţiilor (eventual prin susţinerea unei variante)  

 

8. Jocul de rol  

◼ Se bazeaza pe ideea ca poate invata nu numai din experienta directa ci si din cea 

simulata. A simula = a mima, a te preface, a imita, a reproduce in mod fictiv situatii,actiuni, 

fapte. 

◼ Scopul este de a-i pune pe participant in ipostaze care nu le sunt familiare tocmai 

pentru a-i ajuta sa inteleaga situatiile respective si pe alte persoane care au puncte de vedere, 

responsabilitati, interese, preocupari si motivatii diferite. 
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Variante : 

☺  Joc cu rol prescris, dat prin scenariu  

☺  Joc cu rol improvizat, creat de cel care interpreteaza  

Etape: 

☺ Stabilirea temei si personajelor de interpretat  

☺ Pregatirea fiselor cu descrierile de rol  

☺ Separarea actorilor de observatori  

☺ Stabilirea modului de desfasurare (povestire, sceneta, proces) 

☺ Incalzirea grupului pentru jocul de rol  

☺ Amenajarea spatiului, pregatirea atmosferei  

☺ Interpretarea rolului  

☺ Evaluarea impreuna cu actorii si spectatorii  

 

9. Mozaicul  

◼ presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor 

dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup.  

Etapa 1 

☺ Se imparte clasa in grupe de cate 4 elevi; se numara pana la 4 incat fiecare elev 

sa aiba un numar de la 1 la 4 

☺ Fiecare membru primeste o fisa de invatare. Articolul are atatea parti cate grupe 

se costituie  

☺ Toti cei care au nr1 vor pimi prima parte s.a.m.d. 

Etapa 2 

☺ Toti cei care au avut nr1 formeaza un grup s.a.m.d. 

☺ Fiecare grup invata partea sa. 

Etapa 3 

☺ Fiecare se intoarce la grupul din care a facut parte si preda celorlalti continutul 

pregatit. 

☺ Apoi un lider al grupului (1,2,3,4) prezinta tema pentru fixare. 

☺ Profesorul asigura monitorizarea informatiei, stimuleaza cooperarea, asigura 

implicarea tuturor membrilor. 

 

10. Organizatorul grafic (O.G) 
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◼ presupune esenţializarea unui material informativ care urmează să fie exprimat 

sau scris, prin schematizarea, sistematizarea şi vizualizarea ideilor. 

◼ O grila de sistematizare a notiunilor, o gandire vizualizata prin reprezentarea 

grafica a unui material 

◼ Elevii pot sa faca o corelare intre ce stiu si ce urmeaza sa invete. 

◼ Profesorii – stabilesc obiectivele, descopera punctele tari si slabe, stiu ce sa 

predea si ce vor evalua. 

O.G. se poate prezenta in 5 moduri: 

a) Pentru monitorizarea structurilor de tip comparativ  

EX: asemanari   deosebiri  

a) Pentru structuri de tip descriere (caracteristici) 

b) Pentru structuri de tip secvential (listare in ordine cronologica, numerica, 

etapizat, secvential) 

c) Pentru structuri de tip cauze efect  

Cauza – Efect1, Efect2, Efect3 

a) Pentru structuri de tip probleme-solutie  

Problema                    Solutia 

Organizatorul grafic poate fi structurat pe cinci domenii: 

1. comparaţia  

2. descrierea  

3. structurarea pe secvenţe  

4. relaţia cauză-efect  

5. detectarea problemei şi găsirea soluţiei  

 

11. Portofoliul  

◼ Un instrument de evaluare complementara care regrupeaza rezultate ale 

invataturii pe o perioada indelungata. Oglindeste evolutia eleviilor, performantele si optiuniile  

◼ Cartea de vizita a elevului- de la unul la altul, de la un ciclu la altul  

Etape: 

▪ Construirea portofoliului  

a) Profesorul  

☺ Definirea temei  

☺ Selectarea obiectivelor  

☺ Sarcinile de rezolvat  
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☺ Tipuri de piese  

☺ Perioada de elaborare  

☺ Criterii de evaluare  

b) Elevul  

☺ Elaboreaza produsul  

☺ Selecteaza produsele  

☺ Completeaza enunturile de autoevaluare  

☺ Prezintă: evaluarea și utilitatea 

12. Proiectul  

◼ este activitatea cel mai pregnant centrată pe elevi. Este un produs al imaginaţiei 

acestora, menit să permită folosirea liberă a cunoştinţelor însuşite, într-un context nou şi 

relevant. Proiectul este o activitate personalizată, elevii putând decide nu numai asupra 

conţinutului său, dar şi asupra formei de prezentare.  

◼ Proiectul este ceva, nu este despre ceva  

Iata câteva exemple de produse realizate în urma derulării unor proiecte: 

☺ broşuri; 

☺ pliante; 

☺ postere; 

☺ pagini de revistă sau ziar; 

☺ carte ; 

☺ sondaje de opinie (însoţite de comentarii);  

☺ ghiduri;  

☺ mici piese de teatru, dramatizări; 

☺ obiecte însoţite de instrucţiuni de folosire; reclame; 

☺ studii de caz etc.  

 

13. Turul galeriei  

◼ Turul galeriei presupune evaluarea interactivă şi profund formativa a produselor 

realizate de grupuri de elevi. 

☺ În grupuri de trei sau patru, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate 

materializa într-un produs (o diagramă, de exemplu), pe cât posibil pretându-se la abordări 

variate. 

☺ Produsele sunt expuse pe pereţii clasei. 
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☺ La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a 

discuta fiecare produs. Îşi iau notiţe şi pot face comentarii pe hârtiile expuse. 

☺ După turul galeriei, grupurile îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie 

cu celelalte şi citesc comentariile făcute pe produsul lor.  
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII PRIN ORELE DE ARTE VIZUALE ȘI 

ABILITĂŢI PRACTICE 

 

                                                                    Prof. înv. primar Irina Mihaela Siminiceanu 

                                                         Liceul Pedagogic,, N.Iorga” Botoșani 

 

               Arta este principala modalitate prin care se înfăptuieşte relaţia estetică dintre om şi 

realitate, un mijloc important pentru stimularea creativităţii generale şi în special pentru 

stimularea creativităţii artistico-plastice. Ea reflectă nevoia omului de a-şi înfrumuseţa viaţa, 

apoi de a crea lucruri frumoase pentru sine şi pentru cei din jur. 

                Disciplina Arte vizuale și abilități practice (AVAP) contribuie în mod esențial la 

dezvoltarea, din toate punctele de vedere, a personalității copiilor. Prin specificul orelor de arte 

vizuale și abilități practice elevul învață să își coordoneze mișcările, capătă pricepere și 

îndemânare, își formează unele deprinderi practice de a opera cu diverse materiale și 

instrumente. În cadrul acestor lecţii, elevii vin în contact cu numeroase obiecte pe care le 

observă şi le analizează, sunt puşi în situaţia să observe materialul de lucru, modelul obiectului 

ce urmează să îl confecţioneze, ceea ce duce la dezvoltarea spiritului de observaţie şi a atenţiei. 

Îndemânarea, perseverenţa, migala, gustul estetic, spiritul critic, plăcerea şi bucuria de a îmbina 

culori şi modele, de a finisa lucrările, disciplina şi spiritul de echipă sunt calităţi pe care le 

câştigă elevii realizând lucruri utile. Prin conceperea activităţii şcolare sub formă creativă sunt 

dezvoltaţi toţi parametri creativi: fluenţă, flexibilitate, originalitate, elaborare, astfel încât, orice 

situaţie-problemă să poată fi rezolvată creativ.                                                                                                                      

              Toate obiectele confecţionate de elevi, începând cu cele mai simple, au o utilitate 

evidentă, fie că sunt utilizate ca jucării, fie ca mijloace de învăţământ în cadrul unor lecţii (ceas, 

figurine, figuri şi corpuri geometrice, şabloane, piese ,,Tangram”), fie ca obiecte cu o utilitate 

mai largă (semne de carte, podoabe,măşti,figurine,etc.).    Dând o cât de mică întrebuinţare 

lucrurilor create de elevi nu facem altceva decât să le trezim interesul pentru aceste activităţi. 

Printr-o muncă relaxată, variată dar bine gândită şi proiectată, elevii îşi dau seama de 

complexitatea activităţii depuse de adulţi şi de relaţiile ce se stabilesc în timpul desfăşurării ei. 

Învăţătorul trebuie să potenţeze funcţiile educative ale fiecărei activităţi pe care o întreprinde 

cu elevii. În contextul noului curriculum, se pune accent pe un demers didactic personalizat, 

astfel lecţia de arte vizuale și abilități practice  nu poate fi concepută ca fiind ceva izolat, ci ca 

o verigă în sistemul lecţiilor din unitatea de învăţare detaliată. Sarcina învăţătorului este de a 
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cunoaşte bine unitatea de învăţare, specificul şi caracteristicile ei, tehnicile de lucru ce pot fi 

folosite, materiale, resurse, planşe model.    Fiecare pas făcut pe drumul cunoaşterii, prin orele 

de arte vizuale și abilitaţi practice, le oferă elevilor posibilitatea de a-şi manifesta curiozitatea, 

sensibilitatea, spontaneitatea. În acest sens, o importanţă deosebită o au materialele folosite: 

hârtia, cartonul, staniolul, materialele din natură (asamblate sau îmbinate cu alte elemente), 

deşeuri textile, plastic, sfoară, dopuri, sârmă, material lemnos, chibrituri,etc. Prin diversitatea 

materialelor folosite, a coloritului, a posibilităţîlor de îmbinare, combinare, sunt stimulate 

gândirea creativă, imaginaţia elevilor şi simţul estetic.  Orice elev care îşi propune să realizeze 

ceva începe prin observarea unor planşe model sau a unor obiecte similare cu acelea pe care 

doreşte să le creeze, însă acesta se va strădui ca lucrarea sa să aibă un caracter cât mai personal. 

Dacă vor avea  de realizat un puişor sau un coşuleţ, vor căuta să-şi personalizeze lucrarea 

pictând o creastă mai roşie şi mai bogată, lipind fulgi şi pene viu colorate, presărând pe suport 

fire de iarbă şi seminţe, un gărduţ din beţe de chibrite.  Elevii lucrează cu mare plăcere cu hârtia 

glasată, creponată, carton, însuşindu-şi tehnici de lucru specific orelor de arte vizuale și abilități 

practice: îndoire, lipire pe suport, tăiere, rupere liberă, rupere pe contur, trasare după şablon, 

decupare după contur, rupere şi mototolire, ţesere cu benzi de hârtie, confecţionare de jucării.  

Aceștia vin cu idei şi își completază lucrările în mod original, realizând astfel compoziţii 

deosebite.  

 

,, Frumosul se educă prin frumos” 

                                                                  (Platon) 
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EFICIENȚA METODELOR MODERNE  

ÎN ACTUL EDUCAȚIONAL 

 

PROF. STREIANU ANIŞOARA 

GRĂDINIŢA  P.P.” FLOAREA-SOARELUI” REŞIŢA 

 

 

             Cerința primordială a educației progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura 

o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităților de învățare și de muncă 

independentă, cu activitățile de cooperare, de învățare în grup de muncă independentă. 

Astăzi, când şcoala trebuie să răspundă exigenţelor contemporaneităţii, la nivelul 

segmentului preşcolar se conturează dezvoltarea unei noi abordări educaţionale. Este vorba de 

o abordare care determină organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare ţinând seama de 

cerinţele viitorului şi de necesitatea producerii unor schimbări dorite în comportamentul 

copilului de astăzi, o abordare care încearcă o îmbinare suplă a ideilor pedagogiilor alternative 

moderne, cu ideile pedagogiei tradiţionale autohtone.  

Ceea ce dă farmec unei lecţii este atmosfera de învăţare, de muncă, de participare activă 

a întregii clase. O lecţie devine educativă nu prin sine, ci prin acest activism al fiecăruia şi al 

tuturora pe tot parcursul desfășurării ei. Gradul de participare este pe bună dreptate considerat 

un indice esenţial al calităţii şi eficienţei lecţiei. 

În accepţiunea didacticii actuale, o lecţie modernă, activ – participativă se distinge prin 

caracterul ei solicitant, ceea ce presupune implicare personală şi deplină a subiectului, până la 

identificarea lui totală cu sarcinile de învăţare în care se vede antrenat. Efectele formative şi 

educative ale unei lecţii sunt în raport direct proporţional cu nivelul de angajare şi participare 

al acelora cărora li se adresează.  

Reforma sistemului de învăţământ are ca obiective schimbarea mentalităţii şi formarea 

unor dascăli flexibili care să facă faţă noilor cerinţe. Trăind într-o lume care se schimbă, 

educaţia la rândul ei este în schimbare.  

În modernizarea procesului de învăţământ din grădiniţă trebuie implicate toate 

componentele activităţii: de la proiectarea didactică la tehnicile de cunoaştere a copiilor, la 

evaluare, dotări materiale, parteneriate, activităţi extracurriculare, metodologie didactică 

activă. Finalitatea demersului de modernizare se constituie în desfăşurarea unui proces de 

învăţământ care să se adreseze individualizat fiecărui copil în grădiniţă. 
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Inovaţia didactică a adus în atenţia cadrelor didactice termeni şi atitudini noi necesare 

în procesul instructiv- educativ. Integrarea este unul dintre aceşti termeni şi, în acelaşi timp, 

este o manieră de organizare oarecum similară cu interdisciplinaritatea, în sensul că obiectivele 

învăţării au ca referinţă nu o categorie de activitate, ci o tematică unitară, comună mai multor 

categorii de activităţii. În nici un caz însă nu trebuie confundate cele două concepte, integrarea 

fiind considerată o metodă care rupe hotarele între categoriile de activităţi şi grupează 

cunoaşterea în funcţie de tema propusă. Predarea integrată, abordarea interdisciplinară pot fi 

considerate ca inovații în organizarea învățământului. Ea indică o împletire a mai multor 

domenii ale cunoașterii și utilizarea unui limbaj comun. Aceasta constă în îmbinarea unui 

domeniu reflectând mediul natural și social sub o temă anume cu idei și cunoștințe derivate din 

diferite discipline. 

Programa activităţilor din grădiniţă oferă libertatea educatoarelor da a-şi alege tipul de 

activităţi, metode şi procedee în acord cu particularităţile de vârstă. Activitatea cu  copiii 

trebuie desfăşurată într-o atmosferă destinsă unde copiii să acţioneze în funcţie de situaţie.  

Alternativa educaţională „STEP BY STEP” în cadrul căreia îmi desfăşor activitatea se 

bazează pe faptul că am libertatea de a alege – singură ori în echipă – tipul de abordare a 

activităţilor cu preşcolarii, iar copiii asimilează mai uşor când ei înşişi participă la activitatea 

de învăţare, optând pentru activităţile propuse conform curriculum-ului şi vârstei. Desfăşurând 

activităţile integrat şi utilizând metode interactive, am observat la copii o eliberare de 

formalism şi o libertate mai mare în privinţa capacităţii de expresie oferită acestora.  

Asigurând un ambient educaţional adecvat, estetic, funcţional, acordând importanţă atât 

climatului, cât şi conţinutului, învăţarea a devinit stimulativă, copiii au avut sentimentul de 

siguranţă, simţindu-se încurajaţi să-şi folosească capacităţile la maxim, au dobândit o abilitate 

cognitivă puternică. 

Metodele au constituit instrumente de prim rang, au reprezentat calea eficientă de 

organizare şi conducere a învăţării. Rolul metodelor interactive utilizate în actul didactic a fost 

acela de a crea un context situaţional, astfel încât cel care învaţă să fie angajat şi să participe în 

mod activ la realizarea obiectivelor predării, să asigure transformarea lui în subiect al propriei 

formări; aceste metode s-au caracterizat printr-o permanentă deschidere la înnoire, la inovaţie. 

Aplicând metodele interactive de grup, copiii și-au exercitat capacitatea de a selecta informații, 

de a comunica idei și de a deprinde comportamente de învățare necesare mai târziu în școală. 

Efortul lor a fost unul intelectual, de exersare a proceselor psihice și de cunoaștere, de abordare 

a altor dimensiuni intelectuale, interdisciplinare. Aceste metode au necesitat multă atenție în 

utilizarea lor, deoarece sarcinile de lucru prevăzute prin aceste metode au trebuit să respecte 
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anumite condiții: a fost comunicat timpul afectat sarcinii de lucru; au fost descrise gradual; au 

fost legate de viața reală; au oferit posibilitatea copiilor de a se autoevalua, de a se corecta, de 

a comunica intre ei. 

 Cele mai frecvente metode interactive utilizate la clasă au fost: 

 Ciorchinele – a fost utilizat în scopul de a exersa gândirea liberă a copiilor, de a facilita 

realizarea de conexiuni între idei şi de a reactualiza cunoştinţele anterioare. Ciorchinele l-am 

aplicat în cadrul activităţilor de observare, convorbire, povestire, repovestire, la începutul şi pe 

parcursul unui proiect, pentru a reactualiza şi sintetiza cunoştinţele copiilor despre subiectele 

din cadrul proiectului respectiv. Este metoda care stimulează realizarea unor asociații noi și 

permite cunoașterea propriului mod de a înțelege o anumită temă. 

Am introdus metoda cubului în activitatea de observare  cu tema ,,Animale domestice 

din  ograda bunicilor” - ,,Pisica”. Cum am procedat: 

             - am realizat un cub pe ale cărei feţe am scris cifrele de la 1 la 6, precizând că fiecare 

număr reprezintă o cerinţă adresată unui anumit grup. 

             - am anunţat tema - ,,Astăzi vom observa un animal domestic foarte drăgălaş: „Pisica”. 

Am prezentat copiilor o pisică adevărată. 

            - am împărţit grupa de copii în 6 subgrupe urmând  ca fiecare subgrupă să analizeze 

animalul din perspectiva cerinţei ce corespundea cifrei de pe  una din fetele cubului. Numărul 

1 înseamnă ,,Descrie!”, unde copiii aveau sarcina de a spune culoarea, mărimea, forma 

animalului observat; numărul 2 - ,,Compară!”, copiii având sarcina de a evidenţia asemănările 

şi deosebirile faţă de un alt animal (la alegere); numărul 3 - ,,Asociază!”: ,,La ce te gândeşti 

când vezi o pisică?”, ,,Ce simţi?”; numărul 4 - ,,Analizează!”: ,,Care sunt părţile componente 

ale pisicii?”; numărul 5 - ,,Aplică!”: ,,Ce  foloase ne aduce pisica?”, ,,Cum ne ajută?”; numărul 

6 – ,,Argumentează!” „pro” sau „contra” în ceea ce priveşte importanţa pisicii pentru om şi 

spune motivele pe care te bazezi în ceea ce afirmi.  

            - după ce am constatat că toţi copiii au înţeles sarcinile impuse am acordat timpul 

necesar pentru rezolvarea acestora. Câte un copil din fiecare subgrupă a prezentat rezultatul 

cerinţei corespunzătoare subgrupei sale, iar eu am realizat un desen în care am redat rezultatul 

final şi complet al observării. 

Brainstorming-ul  a fost o metodă utilizată pentru a ajuta copiii să emită cât mai repede, 

cât mai multe idei , fără a se lua inițial în considerare valoarea acestor idei. Este cea mai simplă 

metodă de a stimula creativitatea și de a genera noi idei într-un grup ; se poate practica oral și 

se folosește pentru a găsi cât mai multe soluții pentru o problemă. 
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Turul galeriei l-am utilizat după soluţionarea de către copii a unor sarcini primite în 

grup. Rezultatele activităţilor au fost expuse, iar fiecare grup, prin rotaţie, a vizualizat lucrările 

realizate. S-a realizat un dialog interactiv între copiii „autori” ai lucrărilor şi copiii „vizitatori”. 

Copiii fiecărui grup urmau, la rândul lor, în calitate de autori să ofere explicaţii privind modul 

de realizare a sarcinii, contribuţia fiecărui membru al grupului, rezultatul muncii lor, dar şi în 

calitate de vizitatori, formulând aprecieri despre modul în care au fost rezolvate sarcinile.  

Munca în grup presupune cooperare în rezolvarea unor sarcini. Aceste metode 

valorifică avantajele muncii în grădiniță, asigură condițiile necesare pentru ca efortul comun al 

copiilor să fie bine organizat și susținut. Munca în grup poate fi considerată o metodă de 

îmbinare a învățării individuale cu cea în grup. Pornind de la faptul că activitatea de grup poate 

duce la formarea mai multor idei și la revizuirea unora dintre ele, metodele de stimulare  a 

creativității în grup s-au elaborat pentru a face apel la spiritul critic și la criteriile raționale. 

Metodele interactive de grup utilizate au presupus atât cooperare cât și competiție 

pentru atingerea unui țel comun. Ele au oferit trăiri deosebite și satisfacții în timpul lucrului 

atât pentru participanți (copiii) cât și pentru mine. Deducem din toate acestea că strategiile 

didactice ocupă un loc central în cadrul tehnologiei didactice, alegerea şi folosirea lor 

depinzând în mod hotărâtor de pregătirea şi personaIitatea profesorului. 

Un bun cadru didactic este acela care este capabil de o mare varietate de stiluri 

didactice, având astfel posibilitatea să-şi adapteze munca sa diferitelor circumstanţe, să confere 

predării flexibilitate şi mai multă eficienţă. Un stil modern şi actual este cel creativ, prin care 

cadrele didactice dovedesc mai multă flexibilitate decât alţii în comportamentului lor didactic; 

acestea sunt receptive la ideile şi experienţele noi, manifestă îndrăzneală, mai multă 

independență în gândire şi acţiunea didactic, fiind dispuse să încerce noi practici, noi procedee.               

Consecvenţi ideii că o lecţie modernă este o lecţie activă, consider esenţial ca în 

pregătirea lecţiei profesorul să-şi pună la un loc toate cunoştinţele sale şi întreaga lui pricepere, 

pentru a imprima acesteia un autentic caracter activ, participativ. În acest sens el îşi va propune 

să recurgă la un registru de metode şi procedee dintre cele mai active, mai angajante, în măsură 

să insufle copiilor dorinţa şi să le ofere posibilitatea de a dobândi cunoştinţe, pe cât este cu 

putinţă, prin ei înşişi, prin studiu activ, intensiv şi pasionat, să sensibilizeze chiar şi pe cei mai 

slabi elevi, să incite la căutări, la un interes crescut pentru cercetare şi experimentare, pentru 

studiu adânc şi aplicaţii creatoare. 

Bibliografie: 
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NOUTATE ȘI MODERNITATE ÎN ȘCOALA 

ROMÂNEASCĂ 

 

 

               Prof. Tărnăuceanu Oana Irina                    

Școala Gimnazială Nr. 3, Mîndrești, com. Vlădeni 

 

             În epoca modernă, învățământul românesc cunoaște o perioadă de transformări profunde, 

de reorganizări și de revizuiri în ceea ce privește procesul de predare-învățare-evaluare. Dacă în perioada 

premergătoare reformei se urmărea formarea unui orizont cultural compus din cât mai multe cunoștințe, în 

contextul actual, performanțele elevilor nu se mai evaluează cantitativ, ci se are în vedere întregul proces de 

predare-învățare-evaluare, urmărindu-se dobândirea capacității de a aplica în noi situații cunoștințele și 

competențele acumulate: competența de comunicare, competența “de a învăța să înveți”,competentele 

digitale și competența de sensibilizare și exprimare culturală. Evaluarea competențelor are beneficii asupra 

dezvoltării psihice și intelectuale a elevilor, asupra trăiniciei cunoștințelor și asupra formării unor abilități 

prin eseuri, proiecte, portofolii, investigații care îi implică și îi fac mai asumați. 

         Întregul proces al predării-învățării- evaluării se realizează, astăzi, atât prin strategii 

tradiționale: expunerea, conversația, demonstrația, exercițiul, probele orale, scrise, temele pentru acasă, cât 

și prin instrumente moderne: ciorchinele, cubul, turul galeriei, eseul de 5 minute, autoevaluarea, jurnalul 

dublu, jurnalul de lectură, brainstorming-ul, exercițiile de spargere a gheții, explozia stelară, observarea 

sistematică, investigația, etc. 

              Dinamismul lumii contemporane impune o nouă educaţie care se bazează pe caracterul 

anticipativ și participativ  al elevului. Cadrelor didactice le revine rolul de a organiza scenarii didactice  care 

să faciliteze învăţarea eficientă cu ajutorul metodelor şi tehnicilor activizante. Nu e cazul să abuzăm de 

metodele moderne în detrimentul celor clasice. 

              Un adevărat profesor trebuie să ştie să adapteze demersul didactic în funcţie de nivelul 

clasei. Sunt lecţii care , în mod cert, produc performanţe şcolare numai cu ajutorul metodelor moderne, dar 

sunt și lecţii în care prezenţa acestora nu e obligatorie.( I. Cerghit) Elevii trebuie învățați să gândească critic, 

constructiv, creativ și eficient. 

             Profesorul este acela care poate experimenta diverse metode pentru a sensibiliza  educabilul 

și, astfel, misiunea sa pedagogică să fie realizată. De aceea, susțin opinia lui Guy Palmade conform 

căreia”orice profesor trebuie să fie pus în situția de a experimenta …metode mai mult sau mai puțin diferite 

, pentru a descoperi formula care să-i permită să-și realizeze vocația sa pedagogică.” 
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              O activitate eficientă motivează elevii, le sporeşte stima faţă de ei înşişi, le dezvoltă laturile 

personalităţii, le stimulează creativitatea, le formează capacitățile de comunicare, argumentare și gândire 

critică şi îi pregăteşte pentru integrare socială şi profesională. 

            Societatea contemporană este una a exploziei de informație, a digitalizării, a tentațiilor de tot 

felul. De aceea, profesorului îi revine rolul de a forma competențe și de a clădi caractere. Educația nu mai 

reprezintă pregătire pentru întreaga viață, ci va însoți omul pe tot parcursul existenței sale. 

          Învățământul românesc contemporan are nevoie de o reconfigurare a valorilor, de centrare a 

demersului didactic asupra competențelor și de conectare la realitățile vremii. Centrarea demersului didactic 

asupra competenței de „A învăța sa înveți” reprezintă un imperativ social major ce duce la extiderea învățării 

dincolo de spațiul materiei de studiu. 

           În altă ordine de idei, redimensionarea conținuturilor de limba și literatură română constă în 

transformarea lui a învăța să comunici în a comunica pentru a învăța\a înțelege\ a duce  înțelegerea mai 

departe. 

            Competența „ a învăța să înveți” presupune conștientizarea procesului de învățare, 

descoperirea oportunităților și a soluțiilor pentru rezolvarea conflictelor, procesarea și valorificarea noilor 

cunoștințe, clădirea cunoașterii pe o serie de cunoștințe acumulate anterior sau din experiențe de viață. 

Încrederea și motivația sunt esențiale pentru această competență.  

           Sunt de părere că stilul didactic rămâne o componentă esențială a predării, deschisă 

expresivității, emoției și subiectivității care pune amprenta asupra dezvoltării intelectuale și emoționale a 

elevului.  

         Folosirea echilibrată a metodelor și mijloacelor moderne de predare-învățare-evaluare, 

îmbinată cu cele tradiționale contribuie  la obținerea unei învățări eficiente. 

          După Alina Pamfil, există două direcții care „informează structurarea lecțiilor și a secvențelor 

didactice”: 

• integrarea fiecărei activități intr-un proces, deci renunțarea la abordarea abruptă și 

insulară a noilor cunoștințe”; 

• explicarea și motivarea strategiilor de predare și învățare; 

          Hărțile conceptuale sau  cognitive reprezintă instrumente care îi permit cadrului didactic să 

evalueze atât cunostințele pe care le dețin elevii, cât și conexiunile pe care aceștia le stabilesc între  diverse 

concepte. 

         Eseul de cinci minute  este o modalitate eficientă de a finaliza ora , ajută elevii să-și adune ideile 

legate de tema lecției și îi conferă profesorului o idee clară despre eficacitatea demersului didactic. 

         Metodele de stimulare a creativității constau în identificarea soluțiilor originale și inedite în 

rezolvarea problemelor, realizarea conexiunilor între informațiile predate. 
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       a) Exerciții cu caracter creator: îmbogățesc și nuanțează exprimarea, contribuie la dezvoltarea 

gândirii și a limbajului, fac trecerea de la corecitudine la expresivitate. 

În cadrul lecției despre substantiv, putem vorbi despre o multitudine de exerciții de acest gen: 

• Transformarea unor substantive în adjective; 

• Dă exemple de substantive de gen feminin care denumesc ocupații bărbătești; 

• Adaugă câte două atribute, unul substantival și unul adjectival pentru substantivele; 

      b) Compunerea gramaticală: reprezintă un exercițiu complex și eficient, cu caracter creator care 

conține „cunoștințe teoretice importante în exprimarea corectă a elevilor”. 

            * Construiți o compunere despre recreație inserând: un substantiv provenit din adjectiv, 

interjecție, adverb, verb la participiu și un substantiv în vocativ. 

      c) Exerciții cu caracter ludic: „Jocul este o dimensiune a existenței, o realitate care debordează 

granițele copilăriei, invadând întreaga ființă umană”. ( G. Liiceanu) 

          Rolul profesorului este acela de a-l ajuta pe elev să se regăsească pe sine în multitudinea de 

universuri, noțiun i și de a-și descoperi rolul său unic pe care îl poate juca în univers. 

         „Eșecurile în domeniul educațional se explică, în bună măsură, prin incapacitatea de a folosi în 

mod adecvat componenta ludică”, remarcă Solomon Marcus. Jucându-se, copilul se pregătește pentru 

maturitate, exJucându-se, copilul se pregătește pentru maturitate, exersând ludic roluri din care este 

alcătuită viața socială. 

         Exemple de jocuri care stimulează creativitatea: 

• Găsește cât mai multe însușiri pentru substantivele:  furnică, mare, soare, codru. 

• Identifică cinci utilizări ale substantivului „ hârtie”. 

• Construiește perecgi amuzante de substantive care au formă asemănătoare și dau impresia 

că fac parte din aceeași clasă de cuvinte.( ex. Lup- lupă, ciob – cioabă etc.) 

• Imaginează-ți că lucrurile se comportă precum ființele. Ce pot face ele?  

         Contactul elevului cu textul, munca în echipă, instruirea diferențiată, respectarea 

particularitățior de învățare, crearea unui mediu favorabil descoperirii, creativității, diversificarea metodelor, 

proiectarea atentă a strategiilor de predare-învățare-evaluare, folosirea mijloacelor variate și moderne de 

învațământ, încurajarea autoevaluării reprezintă modalităti eficiente de formare a unor tineri capabili să 

recepteze valoarea, să evite rutina, să-și asume eșecurile, dorindu-și să se autoperfecționeze, să se 

autoeduce. 
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SURPRIZELE ZÂNEI IARNA- ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

 

Prof. ȋnvǎț. Preșcolar: Telcean Ana-Maria 

Grădiniţa cu P.P. Nr.3 – Bistriţa 

 

 

 
GRUPA: Mijlocie  ’’B’’  

TEMA DE STUDIU: Cum este, a fost și va fi aici pe Pǎmȃnt? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: Crǎiasa Zǎpezii 

TEMA ZILEI: Surprizele Zȃnei Iarna 

Forma de realizare: Activitate integrată 

Tipul activităţii: mixtǎ 

 

Categorii de activităţi:         

ADE: DOMENIUL  ŞTIINŢE: „Bucuriile iernii”- joc didactic 

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE: ’’ Omul de zǎpadǎ’’- colaj ( lucrare colectivă) 

ALA(I): Artă:  Desenăm pe zăpadă - (masa luminoasă/făină); Construcții: Patinoarul/ Derdelușul- 

leggo/cuburi de lemn; Bibliotecă: Iarna în imagini- citire imagini  

ALA(II): Joc distractiv- Ne bulgărim!; Joc de atenție – Hora fulgilor/ oamenilor de zǎpadǎ  

ADP:*Înt.de dimineaţă: Povestea omului de zǎpadǎ 

* Ne pregătim pt activităţi”-depr. de ordine şi disciplină 

Tranziţii: „Plutind ca fulgii”; Ninge, nine-ncetișor’’ 

 

Obiective generale: 

S1 – Sistematizarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul iarna; 

S2 – Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

S3 - Educarea unor trăsături pozitive față de sine și față de ceilați, a independenței în 

acțiune, a gustului și a simțului estetic. 

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul activităţii copiii vor fi capabili: 

O1 - să recunoască imaginile reprezentând aspecte de iarnă din multitudinea de imagini de pe 

masă; 

O2 – să identifice corect jocurile copiilor iarna, pe baza imaginilor; 

O3 - să clasifice elementele de iarnă pe categorii: fenomene, îmbrăcăminte, sporturi de iarnă; 
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O4 – să lipească părțile componente  ale omului de zăpadă realizând tema propusă; 

O5 - să utilizeze tehnici de lucru învățate în vederea realizării temei date (asamblare, îmbinare, 

lipire); 

O6 - să mânuiască materialele puse la dispoziţie în mod corect şi organizat, pentru a realiza 

tema propusă; 

O7- să coopereze cu colegii de grupă în realizarea sarcinilor de lucru. 

 

Sarcina didactică: recunoașterea, denumirea și descrierea  jocurilor şi caracteristicilor anotimpului 

iarna. 

 Reguli jocului: pentru a ajunge la castelul Zânei Iarnă și pentru a-l ajuta pe omul de zăpadă copiii 

trebuie să rezolve cȃteva probe: la semnalul educatoarei copiii trebuie să identifice jocurile copiilor 

iarna, găsesc răspunsurile la ghicitori pentru a forma diamantul Zânei Iarnă;  

Elemente de joc:  aplauze, închiderea şi deschiderea ochilor, formule de numire a copiilor şi de 

stimulare, recompense. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia,  povestirea,  demonstraţia, exerciţiul,   

instructajul,  Diamantul; Turul galeriei; jocul 

Material didactic:panou întâlnirea de dimineaţă; ecusoane fugi de nea și oameni de zǎpadǎ; imagini 

de iarnǎ; jetoane ȋmbrǎcǎminte de iarnǎ; imagini nereprezentative anotimpului iarna, plicuri;coli mari 

albastre de carton; lipici; hǎrtie creponatǎ; dischete; pasta de dinți; om de zăpadă,bagheta Zânei; fişe 

cu ghicitori; recompense 

Forme de organizare: frontal; pe grupe;  individual 

FORME DE EVALUARE:evaluare continuă 

METODE DE EVALUARE:evaluare orală; observarea curentă 

 

Scenariul zilei 

         Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţii: aranjarea mobilierului pe arii de 

stimulare şi pregatirea materialelor didactice corespunzătoare.Copiii sunt invitaţi să se aşeze în cerc 

unde are loc Intȃlnirea de dimineaţă. Discuțiile în cerc cuprind:  

Salutul – Educatoarea salută copiii, apoi împarte ecusoane cu fulgi de zăpadă  și oameni de 

zǎpadǎ. Copiii în funcție de imaginea de pe ecusonul ales, formează doua cercuri concentrice. La 

semnalul ‘’Amestecă” dat de educatoare, copiii se rotesc în cerc, se opresc la semnalul ,,Ingheață’, iar 

la semnalul ,,Formează perechi”, copiii din cercul interior se întorc cu fața către cei din cercul exterior, 
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formează pereche cu cel din fața sa, salutându-se și îmbrățisându-se. Se vor repeta comenzile de mai 

multe ori dându-se astfel posibilitatea formării cât mai multor perechi și a salutului între mai mulți 

copii. 

Prezența: facem prezenţa în stilul nostru: fiecare copil prezent îşi ia poza de pe măsuţă şi o 

aşează la panou iar pe măsuţă rămân pozele celor care nu sunt prezenţi.  

Calendarul naturii:Discuţii despre anotimpul, ziua în care suntem: Ce zi este astăzi? Ce zi a fost 

ieri? Cum este vremea?  Astfel  se completează calendarul naturii cu data (ziua) şi aspectele 

caracteristice zilei  de către  copii. 

Activitate de grup:Povestea omului de zǎpadǎ. 

Noutatea zilei: Azi când am venit la grădiniţă m-am întâlnit cu omul de zăpadă şi mi-a spus că  

este  tare supărat  deoarece s-a piedut de familia lui care se află în curtea castelului Zânei Iarnă  și ne 

roagă să îl ajutăm să își întâlnească familia. 

Anunțarea temei: Se va anunţă tema zilei:Surprizele Zȃnei Iarna.  

Tranziție: „Plutind ca fulgii” 

 În continuare ne vom juca cu imaginile lăsate de Zâna Iarnă  jocul “Bucuriile iernii”. Dar 

haideţi să vedem ce ne-a mai lăsat Zâna Iarnă în coşuleţ? Vreți să îl ajutăm pe omul de zăpadă să 

ajungă la castelul Zânei Iarnă? Pentru a ajunge la castel el trebuie să treacă niște probe. 

Explicarea regulilor jocului şi a sarcini didactice: Zâna Iarnă ne-a  lăsat  un plic cu jetoane care 

reprezintă jocurile copiilor iarna dar și în alte anotimpuri. Noi va trebui să găsim « intrusul », adică 

jetonul pe care nu este reprezentat un joc al copiilor iarna.Fiecare copil trebuie să aleagă un jeton,  să  

denumească imaginea și să ne spună în ce anotimp se petrece acțiunea. 

Se realizeazǎ jocul de probǎ. După ce copiii au înţeles regulile jocului se trece la executarea jocului 

propriu zis. Prin formula: “Cu bagheta fermecată, eu te voi numi îndată!” copilul atins de bagheta vine 

în faţa grupei, alege un jeton şi îl denumeşte. Răspunsurile corecte vor fi apreciate și recompensate 

cu aplauze. 

Complicarea jocului:Varianta II “ La ce joc îmi folosește?” „ Până acum eu cred că ne-am 

descurcat foarte bine şi  Zâna Iarnă o să fie multumită de tot ce am facut noi…dar să vedem dacă  ne 

mai supune și la alte probe în drumul omului de zăpadă spre castelul ei. Cu ajutorul unui plic ce are în 

el jetoane reprezentând obiecte  ce ne folosesc la jocurile copiilor în anotimpul iarna, copiii au sarcina 

de a stabili la ce joc îl folosim. Cu ajutorul formulei: ”Plicul călător a pornit/ Și la tine s-a oprit “, copiii 

rezolvă sarcina până la epuizarea jetoanelor. 

Varianta III Copiii vor trebui să așeze imagini în diamant după următoarele ghicitori/indicații :în 

dreptunghiul galben vor așeza răspunsul la ghicitoarea:“Flori de gheaţă la fereastră/Copii-s la sobă-n 

casă!/Derdeluşul s-a albit,/Ce anotimp a sosit?” (IARNA); în dreptunghiurile roșii vor așeza două 
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jetoane reprezentând obiecte de îmbrăcăminte ale anotimpului iarna (mănuși, fular); în 

dreptunghiurile albastre vor așeza trei imagini reprezentând jocuri ale copiilor pe zăpadă (om de 

zăpadă, schi, sanie); în dreptunghiurile portocalii vor așeza două imagini reprezentând jocuri ale 

copiilor pe gheață (patinaj, hochei); în dreptunghiul verde vor așeza răspunsul la ghicitoarea:“Mic, 

uşor, purtat de vânt,/Cade, cade la pământ,/Ţine cald ca un veşmânt”(fulgul de zăpadă). 

Tranziţie: Ninge, nine-ncetișor’’ se va face trecerea către activitatea practică.  

Copiii se vor așeza la cele trei mǎsuțe. Se explicǎ copiilor cǎ vor lucra ȋmpreunǎ la fiecare grupǎ 

pentru a realiza un om de zǎpadǎ. Copiii vor identifica toate materialele şi instrumentele de lucru: 

elemente ale oamenilor de zăpadă și ȋși vor ȋmpǎrți sarcinile de lucru. În timp ce copiii lucrează, voi 

urmări modul de realizare a temei. Coordonez  munca fiecǎrei grupe, intervin cu indicații şi îi ajut acolo 

unde este cazul. 

Tranziția: “Bagheta Zânei se-nvârtește şi la sectoare vă poftește! 

Se prezintă cele trei centre: Artă:  Desenăm pe zăpadă - (masa luminoasă/făină); Construcții: 

Patinoarul/ Derdelușul- leggo/cuburi de lemn; Bibliotecă: Iarna în imagini- citire imagini  

Joc de atenție – ,,Hora fulgilor/oamenilor de zǎpadǎ ”. Copiii sunt ȋntr-un cerc, cu fața  ȋn 

interiorul acestuia. Avȃnd ȋn piept ecusoane  fulgi  și oameni de zǎpadǎ. La semnalul educatorei  -Hora 

fulgilor,, copiii care au ȋn piept ecusoanele - fulgi vor trece ȋn fațǎ , apoi la semnalul ,,Hora 

fulgilor/oamenilor de zǎpadǎ’’ vor trece la loc ȋn cerc. La semnalul Hora oamenilor de zǎpadǎ- oamenii 

de zǎpadǎ vor trece ȋn fațǎ. 

Se face evaluarea zilei, precizându-se progresul realizat de fiecare copil în raport cu el însuşi. 

Se stabileşte împreună cu copiii tot ce au învăţat pe parcursul zilei. “Ușurel ne ridicăm şi în cerc ne 

aşezăm,/ Unul lângă altul stăm, /Şi să spunem cu glas tare ce am făcut noi azi oare?!” Copiii descriu 

cum s-au jucat cu materialele lăsate de Zâna Iarnă, cum l-au ajutat pe omul de zăpadă şi ce anume au 

realizat. 

 

 

Bibliografie:  
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DEMERSUL DIDACTIC ÎN PERSPECTIVA  

REFORMEI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI   

 

                                                                                     Prof. ȚIBICHI NELU 

                                                                    Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorgaˮ Botoșani 

 

 Este nevoie de o reconstrucţie pedagogică a întregului demers didactic pe arii 

curriculare. Iată, aceasta este opinia unor autori de manuale care, plecând de la obiectivele 

de referinţă ale idealului educaţional, au abordat problema reformei învăţământului din 

perspectiva conţinutului mai întâi şi apoi al metodelor, tehnologiei de realizare a acestor 

obiective. 

 Din punctul de vedere al profesorului de fizică, consider că interesul pentru adaptarea 

metodelor didactice la conţinutul manualelor pentru ciclul gimnazial şi liceal este esenţial 

pentru realizarea obiectivelor educaţionale. 

 Abordând aceste conţinuturi din perspectivă interdisciplinară vom realiza punctele de 

vedere ale filosofiei contemporane ale educaţiei: 

a) ontologic – analiza determinărilor existenţiale, temporale şi valorice ale educaţiei; 

b) epistemologic  - problematica adevărului în cadrul relaţiei educaţionale, realizarea 

analizei conceptuale, metode de cunoaştere psihopedagogică; 

c) metodologic – alegerea modalităţilor corecte şi fertile de abordare a problematicii 

educaţiei, inclusiv problemele de descriere, explicare, evaluare a elementelor 

constituente ale acţiunii educative; 

d) axiologic – criteriile şi modalităţile de stabilire a interesului în studierea problemelor 

pedagogice; 

e) logice – evidenţierea principiilor de „corectitudine formală şi de obiectivitate a 

cunoştinţelor pedagogice”, limbajul teoretic şi normativ pedagogic ( Mach Călin, 

Revista de pedagogie, 1983). 

 Trebuie să existe permanent conexiune între obiectivele instructiv – educative şi 

conţinutul programelor şcolare, metodele implicate în urmărirea lor, precum şi evaluarea 

realizării obiectivelor educaţiei. 

Idealul educativ a evoluat de la o epocă istorică la alta. C. Harly făcea precizarea că, 

privită dintr – un anumit unghi, întreaga istorie a pedagogiei este istoria idealurilor 

educaţionale (C. Harly, 1980, Texte pedagogice, Antologie, E.D.P. Bucureşti, P.69). 
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Analizând critic modernitatea Horia Roman Patapievici (2001, Omul recent. O critică a 

modernităţii din perspectiva întrebării <ce se pierde atunci când ceva se câştigă?>, Ed. 

Humanitas, Bucureşti, p. 137 – 138), face o prezentare a tipului uman, esenţializând trecerea 

acestuia de la idealul clasic (un tip contemplativ, resemnat, remarcabil) la idealul creştin 

(compex, iscoditor, contradictoriu, neliniştit) apoi la idealul modernităţii clasice (remarcabil, 

complex, ştiinţific, egalitar, neliniştit) şi finalizând cu idealul modernităţii recente (tipul banal, 

simplu, nivelat, timorat, tehnologic, relativist). Să aibă oare dreptate H. R. Patapievici atunci 

când afirmă aceste opinii?! 

Valorizând  experienţa trecutului (învăţământul românesc, dar şi a mea personală ca 

profesor de fizică) constatăm foarte multe diferenţe în tratarea individului (elevului ca 

personalitate) dar şi a modalităţilor de abordare a conţinuturilor.  

Aspecte pozitive:  

- metodele moderne , alternative, educative de predare – învăţare pe care le 

folosim: metodele activ – participative la clasele VII – XII, problematizarea, 

dezbaterea, experimentul, tehnicile gândirii critice, învăţarea în grup, 

elaborarea de proiecte teoretice, etc. 

- modalităţile de comunicare, relaţionare educator – educat s-au schimbat 

hotărâtor în perioada actuală (la orele de fizică realizându – se un feed – back 

educaţional optim) 

- uneori programa permite un număr  de ore la dispoziţia profesorului pentru 

elaborarea de proiecte în grup, în echipă ceea ce permite dezvoltarea 

comunicării elev – elev, a relaţiilor socio – afective. 

Există un echilibru deci între VOCAŢIE – ca factor hotărâtor în cultura popoarelor şi regândirea 

obiectivelor, a idealului educaţional. Există însă şi obstacole care impiedică exercitatrea 

profesiei. Proiectarea didactică este un „act de creaţie directivat pe principii didactice care 

exprimă cerinţele şi condiţiile interne şi externe ale învăţării, care sintetizează cele mai recente 

date ştiinţifice, implicate în explicarea procesului de învăţământ” (I. Cerghit). În intervalul unor 

norme, specifice designului instrucţional, profesorul va avea suficientă libertate în a invebta 

noi situaţii, noi secvenţe instructive, dând curs creativităţii sale pedagogice, stimulând sau 

valorificând momentele „fericite” apărute pe neaşteptate. 

 

 

 

Un alt fenomen important în educaţie este comportamentul educatorului. Acesta poate 

fi : 

- adecvat situaţiei de învăţare, 

- poate crea o anumită atmosferă de lucru, 
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- conduita verbală şi nonverbală (gesturi, ţinută, etc.) 

- echilibru psihoafectiv, 

- dialogul educator – educat, 

- empatie, 

- comportament relaţional nonagresiv, 

- spirit critic / autocritic, 

- receptivitate la psihicul elevului, 

- observarea comportamentului elevului, 

- utilizarea unui limbaj clar, expresiv, corect ştiinţific. 

Stilurile şi strategiile didactice utilizate sunt: 

- centrate pe elev (nu pe conţinut), 

- creative, 

- îmbinarea strategiilor euristice cu cele algoritmice (utilizarea 

strategiilor inductive adecvate la vârstele şcolarului (exemple de lecţii, 

capitole, clase......), 

- utilizarea tehnicilor de învăţare în grup, prin cooperare care dezvoltă 

creativitatea, spiritul de iniţiativă, autocritic, autoevaluarea. 
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STEAM - ÎMBINAREA TEHNOLOGIEI ÎN ACTIVITĂȚILE DE 

ÎNVĂȚARE DIN GRĂDINIȚĂ-EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ 

 

Prof.înv.preșcolar: Toma Aliona  

Grădinița “Floare albastră”  

Sector 4, București  

 

 

PROIECT DIDACTIC  

Grupa: Mare  

Domeniul experiențial: Știință  

Categoria de activitate: Activitate matematică  

Forma de realizare: STEAM  

Tipul de activitate: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi  

Tema activității: „Învățăm călătorind”  

Obiective:  

O1-Dezvoltarea capacitatii de a rezolva situații problemă.  

O2-Dezvoltarea gândirii creative, găndirii logice.  

O3-Îmbunătățirea cunoștințtlor despre mijloacele de transport.  

O4-Dezvoltarea abilităților de cooperare și comunicare în grup.  

Materiale didactice:  

Tabla interactivă, Bee-Bot, Botley, cuburi, jetoane, lego, figurine, hârtie glasată decupată în 

diferite forme geometrice, jocul cu mașinute, piese din lemn pentru traseu, diverse materiale 

reciclabile (dop de plută, elastice,capace de la borcane, fundul de la diferite sticle de plastic), 

plastelină, vas cu apă, jocul „Mini Motor Math”.  

Descrierea activității:  

Un om are un lup, o capră și o varză, cu care trebuie să traverseze un râu pentru a mearge în 

orasul vecin.  

Problema lui este că barca nu ține decât o greutate limitată, astfel încât el nu poate trece cu 

toate deodată, ci doar pe rând, câte unul.  

Dar-Lupul poate să mănânce capra, deci nu le poate lăsa împreună.  

Caprei îi place varza, deci nu le poate lăsa împreună.  

Rezolvare:  

Omul traversează mai întâi cu capra (rămâne lupul cu varza)  

Se întoarce singur înapoi (capra rămâne singură pe malul celălat)  
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Ia varza și se întoarce, luând capra cu el (varza rămâne singură)  

Lasă capra, ia lupul cu el și traversează râul (capra rămâne singură)  

Omul se întoarce singur înapoi (lupul rămâne cu varza, capra e pe malul celălat)  

Ia capra și traversează râul încă o dată.  

S-- să construiască bărcuțe din diferite materiale(dopuri de plută, capace metalice, fundul de la 

sticla de plastic) pentru a putea traversa râul.  

-să verifice dacă plutesc.  

T-tabla smart – puzzel si rezolvarea dilemei  

Bee-bot – să ajute albinuța să călătorească cu barca, avionul, tramvaiul etc.  

-să călătorească cu Botley pe puzzle pe care l-au asamblat.  

E- să construiască traseu pentru mașini, un pod folosind constructorul din lemn.  

-să construiască mașini din lego.  

-să construiască blocuri cu atâtea etage cât arată cifra.  

- să construiască un mijloc de transport care să se deplaseze cu ajutorul balonului  

A-să lipească forme geometrice decupate pentru a obține mijloace de transport.  

-să desneze tot atâtea mijloace de transport cu care vor călatori, cât îi arată cifra.  

M- „Să ne întrecem cu mașinile”- Mini motor Math -joc pt 2 copii.  

- să aranleze mașinile în garaj după culoare și număr.  

- să numere câte mașini sunt în imagine și pune tot atâtea bile pe sfoară.  

BIBLIOGRAFIE:  

Ștefania Antonovici- Matematica în grădiniță- ghid pentru educatoare, București, Ed. 

DPH-2016  

Site internet-  

www.plastelina.net/games/game1.html 
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METODE MODERNE PENTRU CREȘTEREA  

CALITĂȚII EDUCAȚIEI 

 

 

Prof. înv. primar, Toma Mimi Lenuța Școala Gimnazială ,,Emil Brăescu” Măgura, 

Bacău 

 

 

Metodele moderne sunt metodele aflate în sfera elevului, apropiate mult mai mult de 

mentalitatea lui dar și de nivelul său de înțelegere, sunt centrate pe formarea acestuia chiar 

înainte de instruire, au la bază principiul învăţării continue prin intermediul căruia elevul îşi 

însuşește anumite tehnici şi procedee de lucru individuale, sunt centrate pe acţiune, pe 

descoperire şi explorarea realităţii, pe dobândirea unor cunoştinţe prin propriul efort, 

încurajează învăţarea prin cooperare, îşi îndreaptă atenţia spre autocontrol, autoevaluare, 

ajutând elevul să realizeze o ierarhizare a propriilor sale cunoştinţe și să găsească soluţii 

pentru a-şi îmbunătăţi tehnicile de muncă.  

Aceste metode prezintă o serie de valenţe formative însă cele mai importante se referă 

la dezvoltarea gândirii critice, dezvoltarea creativităţii şi imaginaţiei. A gândi critic înseamnă 

a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri raţionale, a propune opinii personale, 

a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a construi argumente suficiente 

propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor.  

În cele ce urmează voi exemplifica câteva metode moderne, cu aplicații practice. 

Brainstorming-ul sau „asaltul de idei” este o metodă interactivă de dezvoltare de idei 

noi ce rezultă din discuţiile purtate între mai mulţi participanţi, în cadrul cărora fiecare vine 

cu o mulţime de sugestii. Rezultatul acestor discuţii se soldează cu alegerea celei mai bune 

soluţii de rezolvare a situaţiei dezbătute. 

Se porneşte de la un cuvânt-cheie sau o temă  şi se solicită cât mai multe asociaţii 

cognitive, într-un interval de timp; se prezintă elevilor regula de bază: amânarea judecăţilor 

critice în momentul emiterii ideilor, concentrarea asupra cantităţii şi nu a calităţii; este 

necesar ca elevii să fie stimulaţi şi încurajaţi pe tot parcursul activităţii; se notează ideile 

pentru a fi apoi triate, analizate şi evaluate. 

Utilizarea acestei metode produce o atmosferă pozitivă, facilitează auto şi 

interevaluarea obiectivă, este o sursă de găsire a soluţiilor, de rezolvare a diferitelor tipuri de 

situaţii-problemă. În orele de limba şi literatura română, brainstorming-ul se poate utiliza, 
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dându-se un cuvânt cheie elevilor, iar aceştia să spună tot ce le trece prin minte în legătură cu 

el, dând frâu liber imaginaţiei, după care se vor evalua ideile  şi se va formula o concluzie. 

Explozia stelară este o metodă de dezvoltare a creativităţii prin tehnici interogative. 

Se alege o temă, problemă ce va fi scrisă într-o figură grafică de tip stea, din  ale cărei 

colţuri pornesc cinci săgeţi cu cinci întrebări de bază: Cine?, Ce?, Unde?, Când?, De ce?. 

Întrebările de bază pot genera alte serii de întrebări care conduc la aprofundarea analizei şi 

apropierea de soluţie a problemei. Facultativ se pot organiza şi momente de răspuns la 

întrebări sau de clarificare a unor întrebări. Se organizează grupuri pentru fiecare întrebare de 

bază sau grupuri mixte.  

Exemplu: - pentru textul - suport „Ciuboţelele ogarului”, după Călin Gruia, s-au 

formulat următoarele întrebări:   

- Ce l-a întrebat iepurele pe ogar? Ce le-a cerut Moş Martin oaspeţilor? Ce mâncare 

le-a oferit Moş Martin? Ce nu şi-a găsit ogarul? Ce a făcut iepurele?  

- Cine i-a propus iepurelui să poposească la han? Cine i-a primit la han? Cine s-a 

prefăcut că nu-şi găseşte banii? Cine i-a plătit lui Moş Martin? Cine a râs de ogar? Când se 

ducea iepurele spre iarmaroc?  

- Când a început iepurele să mănânce? Când le-a cerut Moş Martin banii? Când i-a 

luat iepurele ciuboţelele? Când s-a trezit ogarul?  

- Unde se ducea iepurele? Unde au ajuns iepurele şi ogarul? Unde îşi caută ogarul 

banii? Unde erau aşezate ciuboţelele? Unde a fugit iepurele? 

- De ce se ducea iepurele la iarmaroc? De ce n-a vrut iepurele să mănânce? De ce n-a 

plătit ogarul? De ce i-a luat iepurele ciuboţelele ogarului? De ce ogarul aleargă după iepure? 

Beneficiile acestei metode sunt: stimulează comunicarea orală şi creativitatea 

individuală şi în grup a copiilor; facilitează crearea de întrebări în grup şi individual pentru a 

repovesti conţinutul poveştii urmărind succesiunea logică a evenimentelor; dezvoltă şi 

exersează gândirea cauzală, limbajul, atenţia distributivă a elevilor. 

Cvintetele sunt instrumente rapide şi eficiente de reflexie, sinteză şi rezumare a 

conceptelor şi informaţiilor. Un cvintet este o „poezie” care necesită sintetizarea informaţiei 

în exprimări concise care descriu sau exprimă reflecţii asupra unui subiect. Cvintetul este un 

instrument de organizare verbală care  exprimă capacitatea de înţelegere a subiectului de 

către un elev, capacitatea sa de sinteză, creativitatea. Regulile pentru elaborarea unui cvintet 

sunt :  

1) primul vers constă într-un singur cuvânt care precizează subiectul; 

2) al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul (adjective); 
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3) al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni (verbe); 

4) al patrulea vers este format din patru cuvinte care exprimă sentimente faţă de 

subiect; 

5) ultimul vers este format dintr-un cuvânt care exprimă esenţa subiectului. 

               Câteva aplicaţii ale acestei metode în lecţiile de limba şi literatura română, la clasele 

primare: 

 

 

Iarna,                                                                                   Neaua 

cumplită, călătoare,                                                               pufoasă, cristalină, 

cernind, înzăpezind, înfrigurând,                                         plutind, dansând, cântând, 

Răspândeşte fiori de gheaţă,                                                       Vine iar la noi. 

Dansând.                                                                                Jucând. 

Metoda cubului este folosită când se doreşte explorarea unui subiect, a unei situaţii 

din mai multe perspective oferind elevilor posibilitatea dezvoltării competenţelor complexe şi 

integratoare.  

Etape: - se realizează un cub care are feţele numerotate de la 1 la 6;  

-  se anunţă subiectul pus în studiu; 

 - se împarte clasa în 6 grupe care examinează tema din perspectiva cerinţei de pe 

una din feţele cubului; 

- se comunică, întregului grup, forma finală a scrierii; 

În cadrul lecţiilor de matematică în care am aplicat această metodă, elevii au avut de 

rezolvat sarcini precum:  

 1) descrie –„Observă datele înregistrate în tabel, apoi răspunde la întrebările…” ; 

 2) compară –„Compară suma numerelor 7 şi 3 cu diferenţa numerelor 8 şi 6 ş.a.”  

 3) analizează – „Analizează datele problemei şi întocmeşte planul de rezolvare al 

acesteia;” 

 4) asociază –„Asociază corespunzător ...” ; 

 5) aplică - „Compune o problemă care să se rezolve printr-o operaţie de adunare”; 

 6) argumentează - „Completează următoarele argumente: dacă adunăm un număr la 

6 obţinem numărul 9 ...”; 

Jurnalul dublu 
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Această metodă folosită la orele de limba şi literatura română permite elevilor să 

citească pentru a înţelege şi să-şi dezvolte capacitatea  de a învăţa prin reflectarea în scris 

asupra conţinutului unui text. 

Se prezintă elevilor un conţinut scris, rugându-i ca la rândul lor, să împartă pagina de 

caiet în două coloane: în cea din stânga vor nota pasajul din text care i-a impresionat mai 

mult, iar în dreapta să noteze un comentariu sau o idee asupra pasajului ales. Elevii vor 

împărtăşi colegilor propriile notiţe. Se vor face comentarii asupra ideilor emise din 

perspectiva motivaţiei şi trăirilor variate induse de acelaşi text.  

Jurnalul dublu încurajează exprimarea propriilor idei, facilitează formarea unui stil de 

învăţare activă şi conştientă, facilitează interînvăţarea. 

 

Metoda cadranelor 

Este o modalitate de rezumare şi sintetizare a unui conţinut, respectiv a unui text, 

solicitând participarea activă a elevilor, folosind-o cu precădere la orele de limba și literatura 

română . Această metodă presupune trasarea a două axe perpendiculare şi obţinerea a patru 

cadrane: în cadranul I se vor trece ideile principale ale textului, în cadranul  II se trec 

sentimentele pe care le-a trezit conţinutul textului, în cadranul  III se stabilesc legături logice 

între conţinut şi  cunoştinţele anterioare ale elevilor, iar în cadranul  IV  se stabileşte 

„morala” sau „învăţătura” ce se desprinde din conţinutul de idei al textului studiat. 

Scheletul de recenzie 

Este o altă tehnică folosită mai ales în orele de limbă şi literatură, cu scopul de a 

rezuma şi sistematiza cunoştinţele.Se pregăteşte şi se prezintă elevilor, de la început, un set 

de cerinţe în vederea sistematizării cunoştinţelor: 

          1. Scrie, într-o singură propoziţie despre ce este vorba în text. 

          2. Într-o expresie, spune ce conţine textul. 

          3. Printr-un cuvânt, spune ce conţine textul. 

          4. Realizează un desen care să surprindă esenţialul. 

          5. Precizează culoarea pe care o asociem conţinutului. 

          6. Notează cel mai important aspect (idee, gând, imagine). 

Exersată sistematic, metoda facilitează învăţarea eficientă, oferă feed-back-ul 

activităţii de predare-învăţare când este utilizată ca metodă alternativă de evaluare. 

Folosirea metodelor moderne duce la o creştere motivaţională, la o participare şi o 

implicare profundă a elevilor în procesul instructiv-educativ. Elevii capătă deprinderi de 

muncă individuală şi colectivă, îşi dezvoltă imaginaţia, îşi formează un nou mod de gândire, 
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precum şi atitudini şi comportamente noi, îşi depăşesc inhibiţia şi timiditatea, îşi cultivă 

creativitatea și îşi îmbogăţesc vocabularul. 

Bibliografie: 

1. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Ediţia a IV–a revăzută şi adăugită, Iaşi, 

Editura Polirom, 2006 

2. Cucoş, Constantin, Pedagogie, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi, Editura 

Polirom, 2002  

3. Oprea, Crenguța - Lăcrămioara, Strategii didactice interactive, Bucureşti, Editura 

Didactică și Pedagogică, 2007 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

Data: 9.12.2019 

Unitatea: Grădinița cu Program Prelungit Numărul 3 Bistriţa 

Grupa: mare 

Profesor pentru învățământ preșcolar: Toth Ana-Maria 

Tema anuală de studiu: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” 

Tema proiectului tematic: ,,Magia Crăciunului” 

Tema săptămânii:,,Crăciunul la români ” 

Tema activității integrate: „ Bradul, prietenul meu” 

Tipul activitatii:însușire de noi cunoștințe 

Categorii de activități abordate: 

• Activități pe domenii experiențiale (A.D.E.) 

➢ Domeniul Limbă și Comunicare ( D.L.C.)- povestire 

,, Povestea bradului de iarna” 

➢ Domeniul Estetic și Creativ( D.E.C.)- pictură pe folie 

,, Bradul împodobit” 

• Activități liber- alese ( A.L.A.) 

➢ Artă: ,,Bradul împodobit” ( asamblare, lipire, decupare) 

➢ Bibliotecă: ,,Decorăm bradul ” ( semne grafice) 

➢ Construcții: ,,Braduțul mititel” ( asamblare, lipire , construire din tuburi 

de carton) 

Joc de mișcare: ,,Împodobim bradul ” 

Joc de atenție: ,, Cine ia primul globul?” 

• Activități de dezvoltare personală ( A.D.P.) 

➢ Întâlnirea de dimineață: ,,Bună dimineața, spiridusii mosului!”(salutul, 

prezenţa, calendarulnaturii, povestitorulzilei, activitatea de grup, 

noutateazilei); 

➢ Rutine: primirea copiilor, micul dejun (deprinderi specifice) 

➢ Tranziții:”Un brăduț mititel” 

               „Unu, doi-unu, doi, ssss…. eliniște la noi!” 

 

 

Obiective generale: 

S1- Îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor referitoare la traditiile specifice sărbătorilor de 

iarnă; 

S2- Consolidarea deprinderilor preșcolarilor de a reda conținutul unei povești, în ordinea 

cronologică a întâmplării evenimentelor, în vederea sesizării mesajului transmis în text; 

S3- Educarea unor trăsături pozitive față de sine și față de ceilalți, a independenței în acțiune, 

a gustului și a simțului estetic prin utilizarea unor tehnici de lucru specifice activităților de 

pictura. 
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Obiective operaționale: pe parcursul și la sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili: 

O 1: Să povestească, în ordine cronologică, firul evenimentelor pe baza imaginilor prezentate; 

O 2: Să identifice cel putin trei personaje din poveste in urma povestirii realizata de educatoare; 

O 3: Să se exprime clar, coerent și corect în propoziții și fraze scurte; 

O4: Să formuleze propozitii cu cuvintele noi („strivit”, „cetină”, „creastă”, „piatră stearpa”) 

O 5:Să redea prin tehnica picturii bradul împodobit, folosind elemente de limbaj plastic; 

O 6: Să mânuiască materialele puse la dispoziție în mod corect și organizat, pentru a realiza 

tema propusă; 

O 7:Sa realizeze semen grafice, decorandscrisoareapentruMosCraciun; 

O 8: Să utilizeze tehnici de lucru învățate în vederea realizării temei date ( decupare, asamblare, 

lipire, îmbinare); 

 

Strategii didactice: 

a. Metode și procedee didactice 

Conversația, Explicația, Povestirea, Demonstrația, Exercițiul, Ciorchinele 

 

b. Mijloace de învățământ 

Panou ,,Întâlnirea de dimineață”, Planșe ilustrative, Brad, Globuri, Acuarele, Pensule, 

Folie, Forfecuțe, Hârtie colorata, Lipici, Tuburi de hartie, Globuri  

 

 

c. Forme de organizare 

Activitate frontală 

Activitate pe grupe 

Activitate individuală 

 

 

Sistem de evaluare 

d. Forme de evaluare: evaluare continuă 

e. Metode de evaluare:chestionare orală, analiza produselor activității 

 

Resurse temporale: o zi 

Finalitatea zilei: expoziție cu lucrările copiilor 

Bibliografie:MEN,( 2019), Curriculum pentru educaţie timpurie 

Clapou, C.,(2015), “Împreună putem schimba lumea’’, Editura Grinta 

M.E.C.T.S. (2009), ,,Metodica predării activităților instructiv- educative în grădinița de 

copii”, Ed. Gheorghe Cârțu  

 

SCENARIUL ZILEI 

 

 

 Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente: jumătate în care scăunele vor fi 

aranjate în formă de semicerc, unde se va desfășura Întâlnirea de dimineață și povestirea; 
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cealaltă jumătate va fi organizată pe trei grupuri, unde se vor desfășura activitățile liber- alese, 

respectiv activitatea de pictura. 

 Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineață, prin recitarea următoarelor versuri: 

„Dimineata a sosit,toti copiii au venit 

In semicer ne așezăm și frumos ne salutăm: 

-Bună dimineața, copiii! 

A-nceput o nouă zi! 

Și-n fiecare dimineață 

S-avem gândul bun pe față 

Către soare să privim,iubire să dăruim 

De gând rău, să ne ferim. 

S-adunăm doar bucurie! 

Și_n lume s-o răspândim! 

Și-atunci orișice copil, 

În fiecare dimineață, 

Are gândul bun pe față! 

 

 Salutul se desfășoară de la stânga la dreapta, de la un copil la altul (expl. „Bună 

dimineața, Tudor!”). După realizarea salutului, le voi prezenta copiilor musafirul nostru, pe 

care de asemenea îl vom saluta. 

Apoi se va realiza prezența de către un preșcolar, așezând pozele fiecăruia dintre ei, 

nominalizând astfel și copiii absenți. Mai departe stabilim coordonatele zilei: ziua, data, 

luna,respectiv anul. Vom specifica anotimpul în care ne aflăm, condițiile meteorologice și vom 

completa aceste date la Calendarul naturii. 

Împărtăşirea cu ceilalţi este momentul în care povestitorul zilei (copilul ales de 

educatoare) vine în faţa grupei de preşcolari şi expune o anumită experienţă sau o idee 

importanta pentru el. 

Activitate de grup se realizează prin colinda “Altfel de colind”. 

Voi lansa o discuție despre tema săptămânii, adresând copiilor câtevaîntrebări 

referitoare la tradiții și obiceiuri de Crăciun.  

Se trece la Noutatea zilei care constă în vizita unui copil îmbrăcat în braduț. Acesta s-a rătăcit 

și nu știe unde își va petrece anul acesta sărbătorile de iarnă. Brăduțul ne spune că noi l-am 

putea ajuta, mai ales voi copiii, daca veți asculta cu atenție o poveste pe care ne-a adus-o chiar 

el. Povestea se numește “Povestea bradului de iarnă”. Sunteți de accord să-l ajutăm? 

Voi anunța tema zilei, “Bradul,prietenul meu”.Pentru început vom asculta “Povestea 

bradului de iarna”, vom picta “Bradul de Crăciun” iar apoi vom lucra la centrele de stimulare 

deschise astăzi: Bibliotecă, Artă, Construcții. După încheierea activității la centre, o să 

desfășurăm jocul de mișcare “Împodobim bradul” și Jocul de atenție “Cine ia primul globul?” 

 În continuare prezint copiilor conținutul poveștii. Voi explica copiilor cuvintele 

necunoscute  întâlnite în poveste (strivit, cetina, creasta). În momentul în care apare un personaj 

nou în poveste, acesta va fi așezat pe un panou, în finalul povestirii având prezentate pe panou 

toate personajele întâlnite. În timpul  relatării întâmplării, le prezint copiilor , pe rând, câte o 

imagine, reprezentând ideile principale ale textului.  La un moment dat, povestea va fi 

întreruptă petru a realiza o parte din activitatea de pictură (un brad). Înainte de a începe să 
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pictăm, voi coordona câteva exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor.După ce fiecare 

preșcolar și-a pictat un brad, voi continua relatarea poveștii.  Dupa finalizarea povestii, voi 

numi un copil pentru a repeta cum s-a numit povestea si voi ruga copiii sa formuleze propozitii 

cu cuvintele noi intalnite in poveste. 

Tranziție “Un brăduț mititel”- preșcolarii vor merge să-și continue activitatea de pictură, 

împodobindu-și fiecare bradul. După ce preșcolarii termină activitatea de pictură, voi numi 1-

2 copii pentru a alege o lucrare care ii place mai mult, argumentând alegerea făcută. 

Voi folosi metoda interactivă Ciorchinele.Pe o coală de hârtie se va regăsi formatul unui 

ciorchine cu 3 boabe (cercuri) pe primul rând, 2 boabe (cercuri) pe al doilea rând și un bob ( 

cerc) pe ultimul rând. Un cerc va fi plasat in centru, deasupra primului rând de 3 cercuri. Voi 

adresa copiilor întrebari din poveste iar cu ajutorul raspunsurilor acestor vom realiza 

ciorchinele. 

Tranzitie –“Unu,doi – unu,doi, ssss...e liniste la noi!” 

Copiii își vor allege centrele la care își vor desfășura activitatea, după care voi intuit materialele 

puse la dispoziție. La Bibliotecă vom decora un brad cu ajutorul semnelor grafice, la Artă vom 

realiza un brad pe care îl vom împodobi iar la Construcții vom construi un brad din tuburi de 

hârtie. Le urez copiilor „Spor la treabă!”,apoi trec pe la fiecare măsuţă pentru a le oferi sprijin 

şi indicaţii copiilor care au nevoie. Voi face evaluări parţiale la fiecare sector în parte, voi 

aprecia atât finalizarea sarcinii, cât şi modul în care au colaborat cu colegii, dar şi curăţenia la 

locul de muncă, şi voi oferi feed-back copiilor privind activitatea şi atitudinea lor.  

După finalizarea activităţilor pe centre, preşcolarii vor aşeza obiectele realizate într-o expoziție 

iar apoi ne vom juca împreună jocurile: “Împodobim Bradul” ( copii vor fi împărțiți pe două 

echipe, echipa globurilor aurii si echipa globurilor argintii. La semnalul educatoarei, primul 

copil din fiecare echipa va alerga cu globul spre brad, îl așează pe brad și se întoarce la echipa 

lui. Pornește următorul copil și echipa care își termină prima globurile de așezat pe brad va fi 

echipa câștigătoare) și “Cine ia primul globul?” (copiii se vor așeza pe covor, în pereche unul 

în fața celuilalt; pe covor va fi așezat un glob pentru fiecare pereche. Educatoarea va adresa 

câteva comenzi, de ex. “Mâinile sus”, Mâinile pe cap”… “Ia globul!”.Copilul care ia primul 

globul este cel câstigător). 

La final, se face evaluarea zilei. Se stabilește împreună cu copiii tot ce au învățat pe 

parcursul zilei:  se va repeat titlul povestii, ceea ce au pictat si ceea ce  au realizat la centre 

(expoziția) şi cum s-au numit jocurile. Pentru modu lîn care s-au comportat pe parcursul întregii 

zile, copiii vor primi recompense. 
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MATEMATICA ȘI DEZVOLTAREA OMENIRII 

 

                                                                   Profesor  Trişcă  Teodor 

                                                       Colegiul Național “ Mihai Eminescu” Botoșani 

 

MOTTO: 

„ Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul.” 

Galileo Galilei 

 

De-a lungul timpului, omenii s-au străduit să descopere regulile şi modelele lumii 

materiale, să determine calităţile obiectelor, relaţiile complexe dintre ei şi ceea ce îi inconjoară. 

Pe parcursul a mii de ani, societăţi din întreaga lume s-au chinuit să ajungă la o singură ştiinţă  

care să conţină cunoştintele necesare pentru a explica lumea în care trăiesc. Această ştiinţă este 

MATEMATICA. Matematicienii sunt cei care caută reguli şi algoritmi în spatele unui haos 

aparent şi al unei complexităţi infinite. În această căutare, ei folosesc descoperirile 

premergătorilor, de pe întregul mapamond pentru a rescrie limba în care a fost scris universul. 

Acest articol intenţionează să vă fie ghid virtual într-o călătorie în timp şi spaţiu urmărind 

evoluţia matematicii şi amprentele sale asupra celorlalte ştiinţe sofisticate pe care le cunoaştem 

astăzi.  

Dar de ce este această disciplină atât de importantă pentru societatea de azi? Gânditi-

vă ce ne-am face dacă nu ar exista technologia, știinta metodelor și a mijloacelor de prelucrare 

a materialelor. Nu am avea automobilele sau calculatoarele pe care le folosim zilnic, de care 

suntem atât de dependenți, nu am avea astăzi acces la internet, telefoane, televizoare, etc 

     Noi trăim într-o lume complexă, unde technologia este foarte avansată. De la camere 

foto care încap într-un buzunar până la televizoarele 3D. Toate acestea sunt rezultatele ei, care 

a progresat foarte mult în ultimele cinci decenii și de care societatea se foloseşte în fiecare zi. 

Contribuţia, la dezvoltarea omenirii, se vede prin aplicațiile ce sunt prezente în viața zilnică: 

      -  monitorizarea, controlul, şi optimizarea unor sisteme dinamice implică 

matematică; 
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     - analiza și programarea optimă a producției, marketingul modern, elaborarea 

strategiilor de dezvoltare, construirea hărților meteo, predicția timpului, telefoanele mobile, 

navigația îndrumată de GPS, etc. ; 

     - contribuția în studiul sistemelor biologice și în medicină: studiul ADN-ului, 

studiile de genetică interacționează cu matematica utilizând metode statistice fine de analiză și 

prelucrare a datelor; tomografia utilizează recunoașterea formelor, multă geometrie integrală; 

neurofiziologia aplică ecuații diferențiale, etc. ; 

    -  în telecomunicații, automatică și robotică; 

    - proiectarea în industrie, şi în construcții se face cu ajutorul calculatorului și a 

algoritmilor avansaţi. 

      Apariţia matematicii în cele mai diverse ştiinţe, de la astronomie, chimie, la 

medicină, face ca orientarea tineretului către matematică să fie un proces obiectiv. Astăzi se 

afirmă cu tot mai multă convingere că fundamentul culturii moderne îl constituie matematica. 

          Mai pe scurt, aceasta este importantă pentru societate deoarece ne ajută să 

înțelegem ce se petrece în jurul nostru, înbunătățeste calitatea vieții, ne stârnește creativitatea 

și curiozitatea, ne învață despre lumea în care trăim, este prezentă peste tot . 

APARIŢIA MATEMATICII: 

Unul dintre motivele pentru care a apărut, a fost nevoia de a înţelege şi explica 

şabloanele după care se conduce natura. Unele dintre cele mai banale concepte matematice sunt 

înfiripate adânc în creierul uman, fiind totodată observate şi la alte specii de animale. Pentru 

acestea din urmă, aprecierea distanţei la care se află hrana sau prădătorul este un factor ce face 

diferenţa între viaţă şi moarte. Cel care a pus împreună aceste simple concepte, le-a legat între 

ele, a început să numere, şi astfel a dat naştere întregului univers matematic este omul. Unele 

dintre cele mai vechi religve pe care le cunoaştem în ziua de astăzi au fost descoperite de-a 

lungul Nilului. Acolo condiţiile erau prielnice agriculturii, aşa că egiptenii au abandonat viaţa 

nomadă şi s-au stabilit în acea regiune în jurul anului 6000 i.Hr. În perioada Egiptului Antic, 

era o strânsă legatură între birocraţie şi evoluţia matematicii. Pentru egipteni, cel mai important 

eveniment al anului era revărsarea Nilului, folosită de asemenea ca referinţă a începutului unui 

nou an. Pentru a pune în aplicare un asemenea calendar, egiptenii au trebuit să numere zilele 

dintre două inundaţii consecutive şi cele dintre două faze ale lunii. Cum aşezămintele au crescut 

în dimensiuni, a fost nevoie de modalităţi pentru a le administra: suprafeţele de pământ a trebuit 

să fie măsurate; taxele calculate şi colectate, ş.a. Astfel, oamenii au început să numere şi să 

măsoare. Aceştia au folosit propriile trupuri pentru a măsura lumea. Astfel au evoluat unităţile 

de măsură. 
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Sistemul de numeraţie folosit era cel decimal, motivat de numărul degetelor mâinilor. 

Cu toate acestea, era strecurată o carenţă majoră în rândul acestui sistem: un pai putea 

reprezenta doar o unitate, nu o sută sau o mie; cu toate că era posibil să se scrie “un milion” cu 

doar un caracter, în locul celor şapte pe care noi le folosim, pentru a scrie 999999 era nevoie 

de 54 de caractere. În ciuda acestui dezavantaj al sistemului de numeraţie folosit, egiptenii era 

brilianţi rezolvitori de probleme. Înregistrate pe foi de papirus, unele descoperiri ale egiptenilor 

au dăinuit până în ziua de astăzi. Papirusul Matematic al lui Rhind a fost descoperit în Templul 

Luxor şi scoate la iveală principalele preocupări ale egiptenilor. 

Spre deosebire de relicvele sumare lăsate de matematica egipteană, cunoştinţele despre 

cea babiloniană provin din cele aproximativ 400 de tăbliţe din argilă, descoperite de arheologi 

începând cu secolul al XIX-lea. Scrise în cuneiforme, acestea au fost inscripţionate în timp ce 

argila era încă moale şi arse apoi în cuptoare sau la soare. Ele includeau tabele de înmulţire şi 

metode de rezolvare a ecuaţiilor liniare şi pătratice. Tăbliţa babiloniană YBC 7289 dă o 

aproximare a lui √2 cu 5 cifre zecimale. Primele dovezi ale numerelor babiloniene datează de 

la jumatatea mileniului III i.Hr. 

Babilonienii foloseau sistemul numeric cu baza 60 (sexazecimal). Astfel, în zilele 

noastre, un minut e împărţit în 60 de secunde, o oră în 60 de minute şi un cerc are 360 de grade, 

iar secundele şi minutele unui grad indică fracţiile acelui grad. Progresele lor au fost amplificate 

de faptul că numărul 60 are mulţi divizori. 

Cele mai vechi texte sunt Plimpton 332 ( text babilonian din 1900 I.C.), Rhind 

Mathematical Papyrus ( text egiptean 2000-1800 I.C.) si Moscow Mathematical Papyrus ( text 

egiptean 1890 I.C.). Aceste texte se referă la teorema lui Pitagora, care pare a fi cea mai veche 

şi mai difuzată descoperire matematică după aritmetica de bază şi geometrie. 

Contribuţia greacă în această disciplină a constat într-o rafinare a metodelor ( în special 

prin introducerea de raţionamente deductive şi de rigoare în demonstraţii). Studiul matematicii 

ca şi subiect propriu-zis începe cu secolul al 6-lea I.C. cu şcoala pitagoreică, care a introdus 

cuvântul matematică de la cuvântul grec μάθημα (mathema), însemnând ”subiect de instrucţie.” 

Geometria în Grecia Antică a fost introdusă de Thales din Milet ( n. circa. 624 i.Hr. – d. circa. 

546 i.Hr.). Acesta a creat teoreme ce sunt considerate şi astăzi ca fiind pietrele de temelie ale 

matematicii. Cele mai cunoscute descoperiri ale sale fiind: 

-  un cerc este împărțit în două părți egale de diametru; 

-  unghiurile bazei unui triunghi isoscel sunt egale; 

-  unghiurile opuse la vârf sunt egale; 

-  un triunghi este determinat dacă sunt date o latură și unghiurile adiacente ei; 
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-  unghiul înscris într-un semicerc este unghi drept.  

Aproape două secole mai târziu, matematica a cunoscut descoperiri de o majoră 

importanţă, prin lucrările lui Euclid din Alexandria (circa. 325 î.Hr. - 265 î.Hr.). Originar 

din Damasc, Euclid a fost un matematician grec, care a trăit și predat în Alexandria, în Egipt în 

timpul domniei lui Ptolemeu I. Despre viața lui Euclid nu s-au păstrat date acurate, însă se 

spune că viața lui se confundă cu opera. Cea mai importantă lucrare a sa este considerată cartea 

“Elementele”, tradusă în peste 300 de limbi, care pune atât bazele aritmeticii, cât şi pe cele ale 

geometriei plane şi spaţiale. Şi astăzi, 23 secole mai târziu, se mai continuă tradiția iniţiată de 

Euclid, de a marca sfârșitul unei demonstrații prin expresia latină: Quod erat 

demonstrandum sau Q.E.D., în traducere: Ceea ce era de demonstrat. 

Deși este privit adesea ca proiectant de dispozitive mecanice, Arhimede din Siracuza ( 

n. circa. 287 î.Hr. - d. 212 î.Hr.)  a adus contribuții importante și în domeniul matematicii. Încă 

din secolul al III-lea i.Hr., a reuşit să folosească mărimile infinitezimale într-un mod similar 

cu calculul integral modern. Folosind metoda reducerii la absurd, a putut să dea răspunsuri, cu 

un grad de precizie arbitrară la problemele pe care le avea, specificând limitele între care se 

situa rezultatul. Tehnica este cunoscută drept metoda epuizării și a fost folosită pentru a estima 

valoarea lui π. Arhimede a ajuns la acest rezultat desenând un poligon mare circumscris unui 

cerc și un poligon înscris cercului. Pentru două poligoane de 96 de laturi fiecare, el a calculat 

lungimile laturilor lor și a arătat că valoarea lui π se află între 310⁄71 ( aproximativ 3.1408) și 

31⁄7 ( aproximativ 3.1429). Valorile obţinute sunt comparabile cu valoarea actuală de 

aproximativ 3,1416. De asemenea, a demonstrat că aria cercului este egală cu raza la pătrat 

înmulțită cu π. În lucrarea “Despre Sferă și Cilindru”, Arhimede postulează că, orice mărime 

adăugată ei însăși de suficiente ori va depăși orice mărime dată. Aceasta a ramas de-a lungul 

timpului sub denumirea de: proprietatea lui Arhimede a numerelor reale. 

Înaintând odată cu evoluţia obiectului de studiu, puntea dintre Arhimede şi Menelaus 

este reprezentată de trecerea dintr-o eră în alta. Cel din urmă, Menelaus din Alexandria (n. 70 

– d. 140) a fost un matematician și astronom grec, căruia i se atribuie rezultate valoroase în 

domeniul geometriei, printre care teorema care îi poartă numele ( teorema lui Menelaus), 

precum și descrierea conceptului de geodezică ( o generalizare a noțiunii de linie dreaptă într-

un spaţiu curbiliniu). 

Pappus din Alexandria (n. 290 – d. 350) a fost unul dintre ultimii 

mari matematicieni greci ai antichității. Contribuțiile sale se înscriu cu predilecţie în 

domeniul geometriei, atribuindu-i-se o teoremă din geometria proiectivă. Cea mai cunoscută 

lucrare a sa a este “Colecţia”, un compendiu matematic în opt volume, care acoperă teme 
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variate, precum: geometria, matematica recreaţională, poligoane şi poliedre. Abordează chiar 

şi problema duplicării cubului, una dintre cele trei celebre probleme nerezolvate ale antichității, 

probleme de construcție geometrică ce trebuia să fie rezolvate doar cu rigla și compasul. 

Partea chineză a avut contribuţii timpurii, incluzând scrierea într-un sistem numeric. 

Cea timpurie diferă substanţial de cea din alte părţi ale lumii şi în consecinţă a cunoscut o 

dezvoltare independentă. Cel mai vechi text matematic chinezesc este the Chou Pei Suan 

Ching, despre care nu se ştie exact de când datează, undeva între 1200 I.C. şi 100 I.C. Este de 

remarcat faptul că, aceştia foloseau un sistemul numeric zecimal, aşa-numitul rod numerals, în 

care erau folosite simboluri distincte pentru numerele între 1 şi 10 şi alte simboluri pentru puteri 

ale lui 10. Astfel, numărul 123 poate fi scris folosind simbolul pentru 1, urmat de cel pentru 

100, apoi simbolul pentru 2, urmat de cel pentru 10 și apoi simbolul pentru 3. Acesta era cel 

mai avansat sistem numeric din acea perioadă, folosit deja cu câteva secole I.C. şi cu mult 

înainte de dezvoltarea sistemului numeric indian. Acest sistem permitea reprezentarea 

numerelor foarte mari şi calculele puteau fi făcute cu ajutorul unei numărători chinezeşti ( 

abacus), numite suan pan. Nu se cunoaşte exact data când a fost inventată această numărătoare, 

dar a fost menţionată în anul 190 D.C. de către Xu Yue în cartea sa Supplementary Notes on 

the Art of Figures. 

Cea mai veche lucrare de geometrie din China datează din anii 330 I.C. şi provine din 

filozofia chineză Mohism, dezvoltată de către discipolii lui Mo Tzu, numit şi Mozi ( 470–390 

I.C.). Mohism este bine cunoscut pentru conceptul de iubire universală sau de grijă imparţială. 

În canonul Mo Jing sunt descrise diverse aspecte ale unor câmpuri asociate fizicii şi au fost 

meţionate câteva teoreme geometrice. 

 Sistemul numeric indiano-arabic şi regulile de folosire a operaţiilor, aşa cum le 

utilizăm astăzi, au evoluat de-a lungul primului mileniu în India şi a fost transmis în vest prin 

matematicienii islamici. Aceştia, la rândul lor, au dezvoltat şi extins matematicile cunoscute 

până atunci. Multe texte greceşti şi arabe au fost traduse în latină, care au contribuit la o 

dezvoltare ulterioară a domeniului în Europa medievală.  

Din timpuri străvechi până la Evul Mediu, perioadele de înflorire a creativităţii 

matematice au fost urmate de secole de stagnare. Începind cu Renaşterea italiană din sec. al 

16-lea, noi dezvoltări matematice, interacţionând cu noi descoperiri ştiinţifice, au fost realizate 

într-un ritm crescător, care continuă şi astăzi. 

În secolul al 12 -lea, oamenii de ştiinţă europeni au călătorit în Spania şi Sicilia în 

căutarea de texte ştiinţifice arabe, inclusiv cartea lui Khwarizmi, The Compendious Book on 

Calculation by Completion and Balancing, tradusă în latină de către Robert de Chester, cât şi 
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textul complet al Elementelor lui Euclid, tradus în diferite versiuni de Adelard din Bath, 

Herman de Carinthia, şi Gerard de Cremona. 

Aceste noi surse au produs o reînnoire a matematicii. Fibonacci a scris Liber Abaci în 

1202, actualizată în 1254, prima matematică semnificativă în Europa de la Eratostene, după 

mai mult de o mie de ani. Lucrarea a introdus cifrele indo-arabe în Europa şi a prezentat multe 

alte probleme specifice. 

Secolul 14 a cunoscut dezvoltarea a noi concepte pentru a investiga o gamă largă de 

probleme. O contribuţie importantă a fost dezvoltarea mecanicii. Thomas Bradwardine a 

studiat variația vitezei. Fără ajutorul calculului diferenţial şi a conceptului de limită, 

Heytesbury şi alții au determinat matematic distanţa parcursă de un organism în mişcare 

uniform accelerată ( rezolvată astăzi prin integrare). 

Cea mai importantă lucrare scrisă de Nicole Oresme de la Universitatea din Paris este 

Tractatus de configurationibus qualitatum et motuum. Contribuțiile sale au dus la dezvoltarea 

conceptului de reprezentare grafică a funcțiilor și la investigarea seriilor infinite. 

Italianul Giovanni Casali a prezentat o analiză grafică a mișcării corpurilor accelerate 

în tratatul său On the Velocity of the Motion of Alteration (1346), imprimat succesiv în Veneția 

în 1505. Lecțiile sale de fizică matematică au influențat studenții Universității din Padova, și 

se consideră că ideile sale ar fi influențat ideile prezentate două secole mai târziu de Galileo 

Galilei. 

Unul dintre cei mai reprezentativi oameni universali ai Renaşterii a fost Leonardo da 

Vinci. El a fost pictor, sculptor, om de ştiinţă şi inventator. Leonardo a scris în însemnările 

sale, cu un an înaintea morții, cuvintele cu vibrație de bronz:„Voi dăinui”.  

S-au scris volume întregi despre Leonardo, înaintaș de seamă în astronomia modernă, 

în geometrie și mai ales în mecanică. Construirea geometrică a diferitelor forme ornamentale 

îl atrăgea mai mult decât rezolvarea empirică a problemei. Aici intervenea impulsul de 

constructor de instrumente: elaborează tot felul de unelte, îndeosebi compasuri bazate pe 

folosirea paralelogramului articulat, compasuri parabolice, eliptice, proporționale. Se susține 

că Leonardo a inițiat metoda dublă în cinematică și ar fi constatat că, în mișcarea hipocicloidă, 

un punct de pe arcul mobil ar descrie o elipsă. Aceasta este metoda pe care se bazează strungul 

eliptic, al cărui desen se găsește în manuscrisele lui Leonardo. 

Unul dintre primii reprezentanţi ai Renaşterii care a înţeles importanţa matematicii şi 

utilitatea ei a fost Pierro della Francesca. El a devenit renumit prin reprezentările sale artistice 

în perspectivă și prin formele geometrice, precum și prin cunoștințele teoretice formulate în 

scrierile sale. În timpul vieții, Piero della Francesca a fost un matematician reputat, în special 
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în domeniul geometriei. El a scris trei mari tratate în limba latină: două de geometrie, De 

prospectiva pingendi( " Despre perspectivă în pictură") și Libellus de quinque corporibus 

regularibus ( " Despre cele cinci corpuri regulate"), precum și un manual de calcul, De Abaco. 

Cel care a prezentat pentru prima dată o imagine nouă şi revoluţionară a universului a 

fost Nicolaus Copernicus (1473-1543). Dupa 30 de ani de muncă, el a ajuns la concluzia că 

Soarele este centrul universului, iar planetele gravitează în jurul său, având ani de lungimi 

diferite. Nici Pământul nu făcea excepţie, el efectuând în fiecare an o mişcare de revoluţie în 

jurul Soarelui şi zilnic o mişcare de rotaţie în jurul axei proprii. Această teorie contrazicea 

credinţa veche cum că Pământul este centrul Universului. Pentru prima oară s-a lansat şi ideea 

că Luna ar fi satelit al Pământului. Deşi nu există încă o dovadă clară care să demonstreze ideile 

lui Copernicus, vechiul model al lumii se prăbuşea. Galileo Galilei (1564-1642) a fost unul 

dintre cei care au reuşit să aducă dovezi care mai târziu au demontat vechea credinţă. El a 

inventat telescopul refractor, denumit ulterior “luneta Galilei”, cu ajutorul căreia a descoperit 

fazele planetei Venus, primii patru sateliţi ai lui Jupiter şi reuşeşte să alcătuiască prima hartă a 

Lunii. Deşi era un adept al teoriilor lui Copernicus privind Universul, el s-a lovit de opiniile 

autorităţilor religioase şi a fost nevoit să renunţe la părerile sale. Cu toate acestea, el şi-a 

continuat cercetarea în Florenţa, fiind în arest la domiciliu, până în 1637, când şi-a pierdut 

vederea. 

În această perioadă nu doar ştiinţa a suferit o dezvoltare extraordinară datorată în mare 

parte cunoştinţelor de matematică şi curiozităţii, dar şi ea însăşi. Pierre Fermat (1601-1665) - 

consilier al parlamentului din Toulouse, şi-a consacrat timpul liber cercetărilor matematice, în 

special în domeniul teoriei numerelor şi calculului probabilităţilor. Notele sale au fost găsite, 

adunate şi publicate la cinci ani după moartea lui. A devenit consacrat datorită marii teoreme 

care-i poartă numele. 

Un alt cercetător consacrat a fost Blaise Pascal ( 1623-1662). El a fost de asemenea 

fizician şi filosof francez, a adus contribuţii valoroase prin elaborarea teoriei probabilităţilor, 

şi în analiza matematică. A pus bazele probabilităţii, iar la originea cercetărilor sale a stat 

corespondenţa cu Fermat pe tema rezolvării a două probleme propuse de către un pasionat de 

jocurile de noroc. Tot în această perioadă a descoperit triunghiul aritmetic, care astăzi îi poartă 

numele, şi care conţine coeficienţii binomiali ai dezvoltării binomului şi elaborarea metodei 

inducţiei matematice. A elaborat lucrarea "Elemente de geometrie" şi a studiat proprietăţile 

cicloidei ( curba descrisă de un punct situat pe o circumferinţă / cerc, care se rostogoleşte pe o 

suprafaţă plană). 
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Erwin Schrödinger ( n. 12 august 1887 - d. 4 ianuarie 1961) a fost un fizician austriac, 

laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1933, fiind unul din părinții fizicii cuantice. Ecuația 

lui Schrödinger este o ecuație care descrie modul în care se schimbă în timp starea cuantică a 

unui sistem fizic, sau mai pe scurt interdependența dintre spațiu și timp. 

Evolutia tuturor ştiintelor a fost marcată de revoluţionara tehnologie ce primeşte mai 

târziu numele de: computer. Acesta fost iniţial creat sub denumirea de maşină de calcul, având 

ca funcţie rezolvarea calculelor mai complicate. Pentru aceasta, primul astfel de dispozitiv avea 

trei elemente de bază: un panou de control, memoria şi un calculator pentru calculele aritmetice. 

Acest prim dispozitiv a fost creat în jurul anilor 1936-1938, primind numele de “Z1”, de către 

inginerul german Konrad Zuse (1910-1995), pentru compania Henschel Aircraft. 

Odată cu această invenţie, servită înaintea declanşării celui de-al doilea Război 

Mondial, evoluţia în acest domeniu a fost declanşată, având un impact crucial asupra tuturor 

celorlalte ştiinţe şi tehnologii. În 1954 a fost lansat primul limbaj de programare ce a funcţionat 

cu succes de către John Backus şi IBM, numit FORTRAN. Acesta este însă capul de listă al 

unei interminabile enumeraţii, care în mileniul III ajunge să stea la baza oricărei acţiuni 

cotidiene. 

Mileniul III 

În acest mileniu, viteza cu care circulă informaţia este extrem de mare. Nu mai există 

nicio bariera, fie ea geografică sau politică, pentru ca o descoperire să nu fie impartaşită în cel 

mai scurt timp cu putinţă. Issac Newton spunea: “Am văzut atât de departe pentru că am stat 

pe umerii unor giganţi“. Astfel, acest prim secol XXI al mileniului III, supranumit şi secol al 

informaţiei şi al vitezei, dă posibilitatea marilor descoperiri să se îmbogaţească exponenţial. 

Această materie este şi va rămâne una dintre cele de bază în sistemul de învățământ 

prin studiul căreia elevii îşi însuşesc noţiuni elementare cu care operează pe tot parcursul vieţii. 

Şcolarilor li se formează unele aptitudini şi abilităţi ale gândirii pe lângă deprinderile de calcul 

şi de rezolvare a problemelor. Este obiectul de studiu care, prin însăşi existenţa lui, are menirea 

de a forma o gândire investigatoare. Este ştiinţa cea mai operativă, care are cele mai multe şi 

mai complexe legături de viaţă. De aceea, se impune o permanentă preocupare în perfecţionarea 

continuă a metodelor şi mijloacelor de învăţământ pentru a realiza nu o simplă instruire 

matematică, ci o educaţie matematică, cu implicaţii serioase în dezvoltarea tineretului şi 

formarea lui ca om folositor societăţii din care face parte. 

În condiţiile actuale de tranziţie, şcoala românească trebuie să renască, să fie cu 

adevarat expresia vie, puternică, reală a năzuinţelor neamului nostru, nu numai de a-i conserva 

valenţele culturale şi sufleteşti moştenite, ci de a crea valori noi în vederea desăvârşirii fiinţei 

http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_on_the_shoulders_of_giants
http://en.wikipedia.org/wiki/Standing_on_the_shoulders_of_giants
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sale naţionale. Ea trebuie să aibă ca ideal formarea de specialişti bine pregătiţi profesional, 

capabili de a se angaja creator în efortul constructiv al ţării. 

Epoca contemporană are nevoie de inteligenţa creatoare, de oameni cu gândire 

independentă, creativă. Jean Piaget menţionează că:„ În societatea contemporană însăşi 

condiţia de existenţă a omului se concentrează tot mai mult către inteligenţă şi 

creativitate, adică inteligenţa activă”. 

Nevoia omului de a se adapta în continuu la situaţii, la procese şi probleme de muncă 

mereu noi, impune ca şcoala, o dată cu funcţia ei informativă, să dezvolte şi atitudinile 

intelectuale ale elevilor, independenţa şi creativitatea gândirii. O contribuţie esenţială la 

realizarea acestei sarcini o dă studiul matematicii în manieră modernă. 

Indiferent de domeniul în care activează, omul modern trebuie să posede o bună 

pregătire matematică, o gândire creatoare, inovatoare, pentru a putea soluţiona multiplele si 

variatele probleme ale vieţii socio- profesionale. Apare deci necesitatea modernizării 

învăţământului prin aşezarea pe primul loc a dezvoltării capacităţilor intelectuale ale elevilor 

şi priceperii de a le utiliza în mod creator. Specificul activităţii matematice constă în faptul că 

ea reprezintă o tensiune, o încordare, o mobilizare a spiritului care înseamnă antrenarea 

intelectului, a gândirii pe prim plan. 

Scopul esenţial pe care îl urmăreşte învăţământul matematic nu se reduce la aspectul 

informativ, ci, prin predarea acestei discipline se realizează mai ales dezvoltarea 

raţionamentului şi a spiritului de receptivitate, a deprinderilor de gândire logică, şi definire 

clară şi precisă a noţiunilor.  

Studierea matematicii are un rol  deosebit în dezvoltarea personală prin obiectivele 

specifice urmărite: 

- formarea unei gândiri matematice exprimată atât printr-un vocabular matematic 

adecvat cât şi printr-un sistem de algoritmi de calcul şi de judecată; 

- determinarea unor comportamente practice orientate spre folosirea activă a 

noţiunilor şi cunoştinţelor acumulate în practica uzuală; 

- depistarea elementelor de afirmare a creativităţii în mânuirea aparatului 

matematic (  noţiuni, reguli, propoziţii, predicate, axiome, teoreme, etc.); 

 Raţionamentul corect şi gândirea riguros ştiinţifică creează elevului posibilitatea de 

înţelegere a celorlalte discipline cât şi de pătrundere a problemelor privitoare la natură, viaţă, 

şi inclusiv societate. 

De asemenea, se contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii de a munci organizat 

şi ritmic, a perspicacităţii, a spiritului de investigaţie.  
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Conexiunile matematicii cu viaţa de zi cu zi şi, mai târziu, chiar şi cu alte domenii ale 

cunoaşterii şi vieţii, le formează elevilor o gândire logică şi flexibilă, le sporeşte motivaţia 

pentru studiul ei şi îi conduc la înţelegerea unitară a lumii înconjurătoare, putând fi, de altfel, 

şi un instrument eficace în vederea petrecerii timpului liber. 

Copilul de azi trebuie modelat pentru a deveni omul creator de mâine, pentru a participa 

creativ la modelarea acestui „tot dinamic” care este viaţa. Totodată creativitatea îl ajută să se 

dezvolte, să se realizeze şi să transforme activ mediul înconjurător, determinând astfel 

schimbările viitoare. Nu este uşor să te adaptezi într-o societate în care reconversia profesională 

este o realitate. Astfel avem nevoie de o gândire logică ageră, creativitate, imaginaţie şi nu în 

ultimul rând - voinţă pentru a reuşi. 

Şcoala are obligaţia să facă din studiul matematicii un instrument de acţiune eficientă, 

constructivă şi modelatoare asupra personalităţii elevului. Aceasta se explică prin rolul unic al 

disciplinei în formarea şi dezvoltarea  personală a elevului. 

   În vederea dezvoltării gândirii logice a elevilor se pune accent pe un învăţământ 

modern formativ, ceea ce presupune: 

- înţelegerea noţiunilor de matematică de către elevi pe cât posibil prin efort personal, 

căutând să-i deprindem pe elevi să gândească concret şi abstract; 

- să antrenăm gândirea elevilor prin rezolvarea în mod permanent de probleme;  

- dezvoltarea spiritului de independenţă şi a încrederii în forţele proprii prin stimularea 

iniţiativei de a încerca rezolvări cât mai variate şi cât mai ingenioase prin extinderea muncii 

independente.  

 Pentru a putea realiza aceste sarcini, cadrul didactic  trebuie să aibă mereu în vedere 

următoarele:  

- predarea să fie în aşa fel realizată, încât noţiunile însuşite să constituie suport 

pentru viitoarele cunoştinţe;  

- utilizarea metodelor şi tehnicilor de lucru care să imprime actului învăţării un 

caracter activ, care să facă din elev un participant conştient la dobândirea cunostinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor; 

- abordarea creativă a materiei de către cadru didactic; să contribuie la însuşirea 

matematicii de către elevi mai uşor pentru ca să le permită să-şi organizeze experienţele în 

formele economice şi sistematice; 
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-  legătura matematicii cu viaţa, să-i provocăm în permanenţă să gândească logic 

şi concret punându-i în situaţia de a matematiza aspecte reale din viaţă.  

            Un rol important în dezvoltarea gândirii logice a elevilor îl are măiestria 

didactică a dascălului. Realizarea prin metode de lucru cu elevii a unei permanenţe gimnastici 

a minţii, introducerea în lecţiile de consolidare, recapitulare, sistematizare a unor elemente noi 

care să supună gândirea elevilor la un efort nou, rezolvarea exerciţiilor şi problemelor prin 

muncă independentă, ş.a.             

            Modernizarea învăţământului matematic, înseamnă potenţarea acestor valenţe 

formative, studiul acestei discipline contribuind cu precădere la dezvoltarea gândirii creatoare. 

Matematica este considerată de multe ori de către elevi o disciplină dificilă, rigidă, neplăcută. 

Acest lucru se datorează în mare măsură strategiilor tradiţionale. De aceea, rolul nostru, al 

dascălilor este de a face din ea un obiect plăcut, interesant şi atractiv. Este deosebit de 

importantă atitudinea dascălului în relaţia sa cu elevii. O poziţie exclusiv autoritară crează 

blocaje afective, copiii neîndrăznind să pună întrebări de teama eşecului sau a unor ironizări. 

Astfel e nevoie de un climat educaţional democratic, destins, deoarece autoritatea unui dascăl 

nu se bazează pe constrângere, ci pe competenţa sa profesională şi ţinuta sa morală. El trebuie 

să fie apropiat de elevi, astfel încât aceştia să-şi poată manifesta liber curiozitatea. Munca 

dascălului este în acest fel, mult mai grea şi mai plină de răspundere. El trebuie să înţeleagă că 

o idee gândită de el poate să capete modalităţi noi de formulare în mintea elevilor săi, trebuie 

să le aprobe pe cele care exprimă adevărul, să le încurajeze pe cele care se apropie de adevăr 

şi să-i stimuleze pe timizi. Se recomandă a se atrage atenţia asupra superficialităţii în rezolvarea 

sarcinilor de lucru, îndemnând la mai mult efort, iar pe de altă parte trebuie încurajată 

spontaneitatea elevilor. Dascălul trebuie să cultive disponibilităţile imaginative ale întregii 

clase, folosind strategii didactice adecvate şi să descopere copii cu potenţial creativ superior.    

           Calculul mintal are o importantă contribuţie la dezvoltarea gândirii, obiectivul 

final al învăţării calculului este dezvoltarea gândirii logice a elevilor. Supusă la un antrenament 

continuu prin efectuarea unor calcule exacte şi rapide, judicios gradate, gândirea elevului se 

dezvoltă şi se disciplinează. Dar elevul este pus în situaţia de a alege procedeul de calcul cel 

mai potrivit cazului dat pentru a afla mai repede şi mai uşor rezultatul, de a aplica în unele 

cazuri particulare principiul de rezolvare. În felul acesta se dezvoltă puterea de înţelegere, 

spiritul de iniţiativă, şi perspicacitatea. 

Dezvoltarea gândirii este de neconceput fără prezenţa unui culturi logice. Studierea 

matematicii îl învaţă pe elev sa realizeze o analiză logică a unei situaţii, să tragă concluzii din  
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anumite fapte, folosind raţionamentele logice, să analizeze definiţiile existente şi să formuleze 

definiţii noi, să distingă cunoscutul de necunoscut, să clasifice elemente de natură diferită, să 

formuleze  ipoteze, să le verifice şi să le accepte sau sa le respingă, să se folosească de analogii 

etc. 

        Gândirea matematică se manifestă printr-o mare varietate de activităţi intelectuale 

legate de memorie şi imaginaţie şi anume: judecare, raţionare, înţelegere, explicare, invenţie, 

deducţie, inducţie, analogie, abstractizare, generalizare, comparaţie, concretizare, clasificare. 

Din punct de vedere al dezvoltării intelectuale învăţarea matematicii exersează 

judecata, astfel: 

- îl ajută pe elev să distingă adevărul ştiinţific de neadevăr;  

- antrenează organizarea logică a gândirii, ordonarea ideilor, recunoaşterea 

ipotezelor şi consecinţelor; 

- îl învaţă pe copil să distingă diversele aspecte ale unei situaţii, să degajeze 

esenţialul de neesenţial; 

- formează capacităţile atenţiei; 

- antrenează memoria logică; 

- exersează analiza şi sinteza; 

- favorizează dezvoltarea imaginaţiei creatoare; 

- îl ajută să-şi formeze simţ critic constructiv; 

- îi formează spiritul ştiinţific exprimat prin obiectivitate, precizie, gustul 

cercetării. 

            Matematica îşi dovedeşte importanţa deosebită participând cu mijloace proprii 

la dezvoltarea personalităţii nu numai sub aspect intelectual ci şi sub aspect estetic şi moral. 

Sub aspect estetic trezeşte gustul faţă de frumuseţea domeniului, exprimată prin relaţii, 

formule, figuri, demonstraţii, cultivă unele calităţi ale exprimării gândirii, cum ar fi claritatea, 

ordinea, concizia, eleganţa îl face pe elev capabil să recunoască şi să aprecieze legătura formală 

a creaţiei artistice relevată în echilibrul arhitectural, compoziţia artelor plastice, ritmuri şi 

structuri muzicale, îl face sensibil faţă de frumuseţea naturii şi tehnicii. 

Din perspectiva dezvoltării morale, formează gustul pentru adevăr, obiectivitate şi 

echitate, creează nevoia de rigoare, discernământ şi probarea ipotezelor, creează nevoia de a 

cunoaşte, a înţelege, formează deprinderi de cercetare şi investigaţie, stimulează voinţa de a 

duce la capăt un lucru început. Ea preîntâmpină adoptarea unor atitudini nemotivate şi 

întâmplătoare. 
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Predarea matematicii  are în vedere trei planuri: instructiv, educativ şi practic, având ca 

obiectiv fundamental dezvoltarea intelectuală a elevilor, însuşirea instrumentelor de calcul şi 

de rezolvare a problemelor. 

Pe plan instructiv se urmăreşte formarea conceptului de număr natural, cunoaşterea 

denumirii şi a modului de scriere a numerelor naturale, înţelegerea operaţiilor de adunare, 

scădere, înmulţire, împărţire, a proprietăţilor acestora, precum şi formarea deprinderilor de a 

efectua aceste operaţii. Apoi în gimnaziu, elevii dobândesc cunostinţe elementare de calcul 

numeric precum şi noţiuni de geometrie, accentul principal se pune pe formarea conştientă a 

deprinderilor de calcul oral şi scris corect şi rapid cu utilizarea procedeelor raţionale de calcul, 

dar și a raționamentelor de calcul. De asemenea, se urmăreşte familiarizarea elevilor cu 

elemente simple de geometrie plană, formarea conceptului de măsură a unei mărimi, 

cunoaşterea principalelor unităţi de lungime, arie, volum, masă, timp şi transformarea unora 

dintre acestea. 

Pe plan educativ se realizează dezvoltarea gândirii logice, cultivarea calităţilor 

acesteia prin exersarea operaţiilor sale, dezvoltarea atenţiei voluntare stabile, a memoriei 

logice, cultivarea unor trăsături  pozitive de voinţă si caracter ( răbdare, perseverenţă, 

corectitudine, conştiinciozitate, disciplină), formarea unui vocabular matematic corect. 

Însuşirea de către elevi a sistemului de noţiuni şi cunoştinţe pe care le cuprinde 

matematica reclamă o gândire ştiinţifică, educativă şi deductivă capabilă să preia rolul 

conducător în desfăşurarea proceselor de abstractizare şi generalizare. 

Matematica lucrând în prima fază cu obiecte şi noţiuni concrete orientează mintea 

elevilor spre înţelegerea noţiunilor, spre stabilirea a ceea ce este esenţial în lucruri, contribuind 

în felul acesta la formarea începuturilor gândirii abstracte şi dezvoltarea în continuare a 

acesteia. 

Un învăţământ matematic bine conceput oferă atât o cunoaştere activă a noţiunilor de 

bază necesare dezvoltării altor concepte, cât şi practica aplicării ei în activitatea ulterioară în 

şcoală dar şi în viaţa cotidiană. 

De asemenea, învăţarea matematicii nu se poate rezuma la simpla asimilare de 

cunoştinţe, ci trebuie să vizeze formarea unui anumit mod de a gândi, printr-un antrenament 

permanent al gândirii.  

Pe plan practic se urmăreşte formarea capacităţii de a utiliza cunoştinţele dobândite 

anterior în rezolvarea problemelor pe care le pune viaţa de toate zilele, şi de a întrebuinţa aceste 

noţiuni în cazuri noi. 
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Putem afirma că se învaţă nu pentru a se şti, ci pentru a se folosi, pentru a face ceva cu 

ea, pentru a se aplica în practică, ea fiind ştiinţa care a pătruns în aproape toate domeniile de 

cercetare şi, care, îşi aduce o importantă contribuţie la dezvoltarea tuturor ştiinţelor. 

Noţiunile dobândite în şcoală, la acestă materie, influenţează în mod constant şi 

categoric numeroase domenii: 

- arhitectura: în cadrul proiectării; 

- economia: statistica şi calculul probabilistic; 

- IT: analiza, mentenaţa de reţele, limbajele de programare, odurile ASCII, etc.; 

- Animatorii: au nevoie de cunoştinţe de algebră liniară şi teoria grafurilor în 

cadrul construcţiilor 3D; 

- Criminalistica: principiile matematice care sunt indispensabile în analiza 

probelor, precum şi calcularea traiectoriei sângelui sau a glonţului, locul de impact al armei sau 

poziţia victimei; 

- Astronauţii: noţiuni fundamentate pentru traiectoriile curbilinii, traseul 

sateliţilor artificiali, naturali, etc. ; 

Matematica urmăreşte şi dezvoltarea  capacităţilor elevilor de a reflecta asupra lumii, 

de a formula şi rezolva pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii, precum şi 

înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să asigure o înţelegere 

profesională optimă. 

Este necesar să-i facem pe copii să iubească matematica, să-i învăţăm că doar 

descifrând tainele matematicii pot atinge limite care, altfel, li s-ar părea de neatins.  

 După cum spunea și Grigore  Moisil : ”Matematica va fi limba latină a viitorului, 

obligatorie pentru toţi oamenii de ştiinţă. Tocmai pentru că matematica permite accelerarea 

maximă a circulaţiei ideilor ştiinţifice. Învăţând matematica, înveţi să gândeşti”. 
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IMPORTANȚA MATEMATICII ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ 

 

Inspector şcolar pentru matematică, la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani 

Profesor Daniela Vicol Trişcă 

 

1. Locul disciplinei matematice în sistemul de învăţământ: 

În condiţiile actuale de tranziţie fără sfârşit, şcoala românească trebuie să renască, să 

fie cu adevărat expresia vie, puternică şi reală a năzuinţelor omului nou. Ea trebuie să aibă ca 

ideal formarea de specialişti bine pregătiţi profesional, capabili de a se angaja creator în 

transformarea societăţii. 

Perioada contemporană are nevoie de inteligenţa creatoare, de oameni cu gândire 

independentă, creativă. Jean Piaget menţionează că: „în societatea contemporană însăşi 

condiţia de existenţă a omului se concentrează tot mai mult către inteligenţă şi creativitate, 

adică inteligenţa activă”. 

Nevoia omului de a se adapta continuu la situaţii, procese şi probleme de muncă mereu 

noi, impun ca şcoala, o dată cu funcţia ei informativă, să dezvolte şi atitudinile intelectuale ale 

elevilor, independenţa şi creativitatea gândirii. 

În prezent se formulează multiple exigenţe faţă de personalitatea umană, pe primul loc 

situându-se gândirea, nu orice fel de gândire, ci o gândire creatoare. 

Matematica este o parte însemnată a acestui sistem. Importanţa ei instrumentală stă în 

dezvoltarea gândirii logice, riguroase, dar şi în aplicaţiile pe care le are în diverse domenii. Ea 

este disciplina care, prin însăşi esenţa ei – „de ştiinţă a structurilor ”, creatoare de „modele şi 

limbaje ştiinţifice ale realităţii” - poate şi are menirea de a forma o gândire creatoare, mai 

aproape de necunoscut printr-un adevărat stil de cercetare. „Deci matematica înseamnă gândire, 

gândire organizată, în ultima perioadă extinsă, prelungită cu ajutorul calculatoarelor 

electronice”, afirmă N. Oprescu. 

Putem afirma că matematica se învaţă nu pentru a se şti, ci pentru a se folosi, pentru a 

face ceva cu ea, pentru a se aplica în practică, ea fiind ştiinţa care a pătruns în aproape toate 

domeniile de cercetare şi, care, îşi aduce o importantă contribuţie la dezvoltarea tuturor 

ştiinţelor. 

Din păcate, ultimul deceniu a marcat o serioasă marginalizare a problemelor şcolii 

româneşti, şi în particular a învăţământului  matematic, care s-a multiplicat şi a crescut în 

gravitate atingând un prag critic. Şcoala se confruntă nu numai cu indiferenţa familiei, ci şi a 
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societăţii civile în general. 

În Dicţionarul de termeni pedagogici, autorul acestuia, Sorin CRISTEA prezintă două 

definiţii ale sistemului de învăţământ, ca parte principală a sistemului de educaţie. 

„Sistemul de învăţământ, în sens larg, angajează „ansamblul instituţiilor care participă 

la organizarea arhitecturii şcolare” prin proiectarea unor cicluri, orientări, filiere realizabile la 

nivelul unor structuri specifice educaţiei/instruirii formale, dar şi nonformale (Dictionnaire 

encyclopédique de l’education et de la formation, 1994, pag. 956)” 

„Sistemul de învăţământ, în sens restrâns, include ansamblul instituţiilor şcolare 

determinate la nivelul macrostructurii sociale în contextul raporturilor existente între sistemul 

social global-sistemul de educaţie-sistemul de învăţământ-procesul de învăţământ.” 

(CRISTEA 1998). 

Răsfoind literatura pedagogică observăm că în ultima jumătate de secol pedagogia se 

ocupă de două mari categorii de probleme: 

➢ pedagogia sistemelor, care priveşte învăţământul ca structură, ca sistem sau mai 

bine zis ca subsistem integrat sistemului cuprinzător al societăţii şi  

➢ pedagogia învăţării, care se referă la procesul învăţării.  

Dintr-o perspectivă cronologică a dezvoltării pedagogiei, pedagogia sistemelor este de 

dată mai recentă. Dezvoltarea într-un ritm mai intens a economiei şi societăţii în general, 

incluzând şi toate formele de învăţământ, pune în faţa pedagogilor şi a celor responsabili de 

buna funcţionare a sistemului de învăţământ probleme legate de organizarea optimală a 

întregului fără de care politica educaţională nu se poate aşeza pe o bază solidă şi nici „destinele 

individuale nu îşi pot urma un curs firesc”. 

De aceste probleme de organizare optimală s-au ocupat în anii 1970 profesorii Mircea 

Maliţa şi Corneliu Zidăroiu. Ei arătau că „instrumentul principal al pedagogiei sistemelor, sau 

macropedagogiei, limbajul ei de lucru este acela al teoriei sistemelor, al modelelor matematice 

sau economice. Utilizarea acestui instrument scoate de sub imperiul speculaţiei verbale şi al 

intuiţiei chestiuni delicate care comportă utilizarea unor mari resurse umane şi orientarea 

destinelor a milioane de oameni. Existenţa unui model permite organizatorului ca la orice 

moment să poată avea variantele posibile în legătură cu adoptarea unei decizii, ca şi 

modificările implicate în întreg sistemul de modificarea unuia sau altuia din parametrii săi.”  

În lucrarea:„ Modele matematice ale sistemului educaţional”, autorii se ocupă de 

prezentarea unor modele matematice pentru organizarea sistemului de învăţământ. Aşa cum 

arată şi prof. univ. Miron Constantinescu în prefaţa cărţii mai sus menţionate, „modelele 

prezentate se ocupă de rezolvarea unor probleme importante, cum ar fi, de exemplu: calculul 
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şi prognoza efectivelor şcolare şi resurselor, determinarea necesarului de cadre didactice sau 

optimizarea dezvoltării învăţământului. În rezolvarea acestor probleme, aparatul matematic 

utilizat este variat, incluzând ecuaţii recursive, modele de programare matematică şi teoria 

lanţurilor Markov.” (MALIŢA & ZIDĂROIU 1972). 

Acesta e doar unul din posibilele „locuri”, sau mai bine zis roluri, pe care matematica 

îl are în sistemul de învăţământ şi anume de „furnizor” de instrumente statistice şi modele de 

organizare, planificare optime a sistemului de învăţământ. 

Dar aportul matematicii este deosebit de util atât în studierea propriu-zisă a procesului 

de învăţare, cât şi în celelalte activităţi care formează împreună procesul de învăţământ. 

„Procesul de învăţământ reprezintă principalul subsistem al sistemului de învăţământ 

specializat în proiectarea şi realizarea obiectivelor pedagogice generale, specifice şi concrete, 

operaţionalizabile la nivelul activităţilor didactice/educative desfăşurate de regulă în mediul 

şcolar.” (CRISTEA 1998). 

După Sorin CRISTEA procesul de învăţământ are trei mari dimensiuni: 

➢ dimensiunea funcţională care vizează organizarea pe niveluri - trepte – cicluri  

(pre)şcolare/universitare, cu programele curriculare corespunzătoare. Din această 

perspectivă, matematica se regăseşte ca disciplină de studiu (cu un număr adecvat de ore 

alocate prin planurile cadru de învăţământ) la toate ciclurile de învăţământ;  

➢ dimensiunea structurală, care vizează resursele pedagogice vizate de sistem 

(materiale, umane, financiare, informaţionale);  

➢ dimensiunea operaţională care vizează activitatea educativă/didactică 

proiectată de educatori, învăţători, profesori, realizabilă în termeni de acţiune concretă.  

Prin intermediul „instrumentelor” statisticii, matematica îşi oferă serviciile pentru: 

➢ interpretarea rezultatelor observaţiilor legate de cunoaşterea elevilor;  

➢ studiul factorilor care influenţează eficienţa procesului instructiv-educativ.  

În ceea ce priveşte efectiv procesul de învăţare, Mircea Maliţa arată că încercându-se o 

modelare matematică a acestuia, „s-a ajuns la considerarea unor procese aleatoare, care au fost 

recunoscute ulterior ca fiind procese cu legături complete. ( Noţiunea de lanţ cu legături 

complete a fost introdusă în teoria probabilităţilor de O. Onicescu şi Gh. Mihoc)”. 

Dacă instruirea poate fi considerată în mare măsură ca având două laturi esenţiale: 

acumularea de informaţii în memorie şi dezvoltarea capacităţii de a stabili legături şi raporturi, 

atunci în descrierea fenomenelor pedagogice proprii procesului de învăţare pot fi folosite 

modele matematice ale proceselor reale de culegere, transmitere, prelucrare şi folosire a 

informaţiei. 
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„Aceasta permite folosirea metodelor matematice ale teoriei informaţiei pentru studiul 

fazei de transmitere a informaţiei, teoria algoritmilor şi logica matematică pentru etapa de 

prelucrare a informaţiei şi metodele de optimizare pentru analiza luării deciziilor optime pe 

baza rezultatelor prelucrării informaţiilor.” (MALIŢA & ZIDĂROIU 1972). 

Folosirea metodelor matematice se regăseşte şi în organizarea procesului de învăţământ 

ca de exemplu: 

➢ în stabilirea proporţiilor optime între diverse modalităţi de transmitere a 

informaţiei/cunoştinţelor de la profesor la elev şi a evaluării gradului de însuşire a acestora de 

către elevi. Alegerea unei strategii optime este o problemă de programare liniară. „Un studiu 

mai profund al acestei probleme ne obligă să luăm în considerare conflictul care există în 

realitate între mărirea sau micşorarea timpului alocat diverselor forme de transmitere a 

cunoştinţelor şi gradul de atenţie al elevilor. Suntem deci în prezenţa unei probleme de teoria 

jocului.” (MALIŢA & ZIDĂROIU 1972).  

➢ în  stabilirea  orarelor  şi  planificarea  examenelor  utilizăm  de  fapt  elemente  

de programare liniară. 

Acestea sunt doar câteva exemple care susţin locul central pe care îl ocupă matematica 

în sistemul de învăţământ.  

2. Locul disciplinei matematice în dezvoltarea personală: 

Dezvoltarea personală este studiată încă din Antichitate, de către teologi, filosofi şi 

psihologi. În zilele noastre, conceptele acestui domeniu sunt folosite în psihologia clinică şi în 

neuroştiinţă. 

Strategiile şi ideile de dezvoltare personală sunt prezentate de autori sub formă de cărţi, 

seminarii motivaţionale, programe de tip e-Learning, workshop-uri, consiliere individuală şi 

“life coaching”. Această ştiinţă cunoaşte cea mai mare înflorire în SUA. 

Dezvoltarea personală include activităţi şi experienţe care au scopul final de a 

îmbunătăţi starea de conştientizare, dezvoltare a talentelor şi abilităţilor personale, 

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi contribuirea la realizarea aspiraţiilor şi viselor personale. 

Plecând de la această definiţie, observăm că dezvoltarea personală şi educaţia continuă 

sunt strâns legate între ele. În consecinţă, ne prinde foarte bine să dobândim cunoştinţe noi 

pentru a ne putea adapta nevoilor noastre, aflându-se şi ele în continuă schimbare. 

Educaţia este un proces ce se întinde pe tot parcursul vieţii, nu doar în prima parte, aşa 

cum poate am fi tentaţi să credem, sau până la încheierea ciclurilor de studiu din sfera 

academică. Odată ce ieşim din această etapă, ajungem în timp la nevoile ce aparţin sferei de 
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cunoaştere şi explorare. 

Învăţarea matematicii nu se poate rezuma la simpla asimilare de cunoştinţe, ci trebuie 

să vizeze formarea unui anumit mod de a gândi, printr-un antrenament permanent al gândirii. 

Învăţământul matematic are ca rezultat formarea unor deprinderi şi capacităţi necesare în 

activitatea matematică, care devin utile în activitatea practică a omului.  

Ca ştiinţă exactă Matematica dezvoltă o serie de atitudini: a gândi personal şi activ, a 

face analogii, a analiza o problemă, a o descompune în probleme mai simple etc. Ordinea de 

rezolvare a unui exerciţiu, a  unei probleme  disciplinează gândirea şi aceasta poate deveni o 

trăsătură a personalităţii omului. 

Viaţa ne oferă constant oportunităţi de explorare, parcursul acesteia variind atât în 

funcţie de schimbările din mediul extern cât şi de  evoluţia noastră interioară. 

Felul în care o facem însă, cât de sănătos ne acomodăm cu ele şi cum le gestionăm, ţine 

de cum ne educăm în acest sens şi cât de deschişi şi confortabili suntem în procesul de învăţare. 

Având parte de educaţie în domeniile noastre de interes, ne lărgim orizonturile gândirii, 

căpătăm noi perspective asupra lucrurilor, devenind mai maleabili şi mai  creativi. 

Astfel referindu-ne la perioada şcolarităţii, se pun întrebările fireşti: 

- De ce sau în ce scop învăţăm?  

- Ce anume trebuie să învăţăm?  

- Cum învăţăm?  

încât să ne asigurăm o bază solidă pentru o dezvoltare viitoare. 

În lucrarea „Psihologia educaţiei”, Dorina Sălăvăstru răspunde acestor întrebări: „ 

Astăzi, în condiţiile exploziei informaţionale, a multiplicării canalelor de comunicare şi 

informare, organizarea învăţării şcolare se referă nu atât la nişte conţinuturi de transmis, cât, 

mai ales, la procedee şi modalităţi de orientare şi dobândire independentă a cunoştinţelor. Ceea 

ce contează mai mult nu este ce învăţăm, ci cum învăţăm. Învăţarea trebuie să ducă nu la simple 

acumulări de informaţii, ci la formarea unor capacităţi de orientare, de gândire şi creativitate, 

la flexibilizarea structurilor cognitive şi atitudinale, pentru a permite o adaptare optimă la 

schimbările rapide cu care ne confruntăm. (SĂLĂVĂSTRU 2004). 

Toate aceste noi orientări ale învăţării în vederea dezvoltării personale a fiecărui 

individ, se aplică în timpul orelor de matematică, variabilă fiind doar strategia aleasă de 

profesor. Ele sunt vizate prin valorile şi atitudinile enumerate în programele şcolare de 

matematică: 

➢ Dezvoltarea iniţiativei, a unei gândiri deschise, creative, a independenţei în 

gândire şi în acţiune şi a disponibilităţii de a aborda sarcini variate  

http://www.psychologies.ro/cunoaste-te/3-strategii-utile-pentru-dezvoltarea-personala-2162090
http://www.psychologies.ro/cunoaste-te/chiar-vreti-sa-fiti-creativi-2148849
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➢ Manifestarea tenacităţii, a perseverenţei, a capacităţii de concentrare şi a atenţiei 

distributive 

➢ Dezvoltarea spiritului de observaţie  

➢ Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea 

şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii  

➢ Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în 

abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice  

➢ Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru 

viaţa socială şi profesională  

Educaţia  matematică  a  elevilor  se  realizează  în  şcoală, în  principal  prin  activităţi  

de rezolvare a problemelor. Acestea presupun sprijinirea şi îndrumarea elevului în activitatea 

rezolutivă care urmăreşte: 

➢ organizarea a tot ceea ce cunoaştem în problemă şi despre problemă;  

➢ organizarea cunoştinţelor din structura cognitivă ce ne-ar fi utile în rezolvarea 

problemei (reguli, procedee, strategii cognitive etc.).  

Rolul şi măiestria didactică a profesorului, în acest demers de formare a deprinderilor 

de rezolvare a problemelor, nu este de neglijat. După cum afirmă G. POLYA „Dacă profesorul 

stârneşte curiozitatea elevilor propunându-le probleme proporţional cu cunoştinţele lor şi 

dacă îi ajută să rezolve probleme prin întrebări care-i stimulează, el le poate inocula gustul 

pentru o gândire independentă şi le poate dezvolta aptitudinile corespunzătoare.” Orientând 

activitatea elevilor spre descoperirea de noi cunoştinţe prin rezolvarea şi formularea de 

probleme, profesorul încurajează formarea unui stil creativ de învăţare care are efecte şi asupra 

formării personalităţii elevilor. 

Una din sarcinile actuale ale educaţiei este chiar dezvoltarea şi structurarea forţelor 

creative a fiecărui individ, astfel încât activitatea individuală să devină una creativă. 

A. D. MORE atrage atenţia că „nu va exista vreodată un ghid al creativităţii … Există 

totuşi anumite metode şi principii călăuzitoare cu caracter general, ce se pot aplica în mai multe 

sau, poate în majoritatea problemelor legate de creativitate.” (MORE 1975) 

O metodă de cultivare a creativităţii este chiar metoda rezolvării creative a problemelor, 

care în descrierea lui Sidney Parnes presupune parcurgerea a şase etape: 

1. Identificarea situaţiei problematice.  

2. Colectarea datelor. Trebuie luate în consideraţie toate sursele posibile, pentru a 

fixa cu exactitate ceea ce se cunoaşte deja şi ceea ce trebuie căutat.  

3. Formularea problemei. Lucrul acesta ar putea fi realizat prin segmentarea 
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problemei de rezolvat în subprobleme sau prin încadrarea ei într-o chestiune mai generală ce 

poate determina o nouă perspectivă asupra modalităţilor de soluţionare.  

4. Descoperirea ideii.  

5. Stabilirea soluţiei.  

6. Realizarea ideilor. Tot acum sunt găsite şi elementele care pot asigura 

îmbunătăţirea soluţiilor.  

„Rezolvarea creativă a problemelor reprezintă o tehnică, un mod de lucru ce poate fi 

exersat în clasă şi poate fi însuşit cu uşurinţă de către elevi. Autorii modelelor atrag atenţia 

asupra faptului că experienţa confruntării cu o varietate de probleme şi exersarea procedurilor 

de rezolvare pot contribui la dezvoltarea unui nou mod de gândire, a unor atitudini creative, a 

spiritului critic şi, de ce nu, a unui mod de viaţă cognitivă.” (SĂLĂVĂSTRU 2004). 
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EDUCAȚIA CENTRATĂ PE COPIL 

 

Prof. înv. preșcolar Tudoran Doinița  

Grădinița Floare albastră, București  

 

 

În grădinița noastră s-a desfășurat Proiectul strategic Erasmus + „From teacher to 

teacher” si au fost implicati si parteneri din strainatate .Acest proiect a promovat egalitatea de 

șanse în educație, acceptarea divergențelor educaționale, economice, sociale și culturale. De 

asemenea promovează bunele practici în ceea ce privește incluziunea socială pentru a dezvolta 

competențe cheie și sociale pentru toți copiii prin metode și tehnologii inovatoare, cum ar fi 

educația prin artă, jocuri, învățarea colaborativă, educație emoțională sau utilizarea 

computerului și a altor tehnologii moderne.  

Aceste metode inovative ne ajută să realizăm o educație centrată pe copil și să stimulăm 

creativitatea și gândirea critică a preșcolarilor.  

După aceste schimburi de experenta am descoperit importanța atelierelor de lucru 

(lucrul în grupuri mici) și modul în care acestea ajută la activizarea procesului instructiv 

educativ prin implcarea activă a preșcolarilor în activitatea de învățare.  

În continuare vă vom prezenta pașii care trebuie urmați în organizarea unei astfel de 

activități:  

Tema - “Exersăm, ne jucăm , matematică învățăm.  

Activitatea frontală.  

Educatoarea verifică număratul în limitele 1-5 solicitând copiior să numere obiectele 

care apar pe tabla interactivă, apoi să arate cifra corespunzătoare.  

Copiii primesc câte un coșuleț cu castane. Educatoarea va ridica o cifra și copiii așază 

pe masă tot atâtea castane câte arată cifra.  

Apoi vor lucra în grupuri mici pentru a aplica cunoștințele și abilitățile practice în 

situații diferite.  

Material – jetoane, cifre, palete cu cifre, cosulețe cu jetoane, plastilină,planșete, sârmă 

plușată, tavă cu mălai, tabla interactivă, albinuță, săculeț, castane.  

Științe – Trasează cu degetul în tăvița cu nisip astfel încît să scrii cifra de pe jeton.  

Caută imaginea pe plansă potrivit jetonului ales din săculeț, numără elementele și ajută albinuță 

să ajungă la cifra corespunzătoare.  
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Artă – Modelează mere, apoi încarcă camioanele cu mere respectând cifrele de pe 

acestea.  

Îndoaie sârma astfel încât să obții cifre.  

Joc de rol – De-a magazinul cu jucării – Cumpără de la magazin jucăriile pe care le 

preferi, folosind bacnotele primite.  

Șotronul: Sari într-un picior spunând cu voce tare cifrele în ordine crescătoare la dus și 

in ordine descrescătoare la intoarcere.  

. Activitățile de învățare ar trebui să se bazeze pe efortul comun al profesorilor  

Metodele moderne, metodele de colaborare în grup, rezolvarea problemelor prin 

implicarea activă conduc la creșterea satisfacției copiilor, indiferent de diferențele educaționale 

sau sociale dintre ele. Diferențierea și individualizarea instruirii promovând educația centrată 

pe copil urmareste-  

-Stimularea gândirii creative prin joc.  

-Dezvoltarea competențelor digitale utilizând tehnologia modernă.  

-Utilizarea cunoștințelor matematice în contexte diferite;  

-Promovarea coeziunii de grup prin comunicare și cooperare;  

Prin folosirea atelierelor de lucru copiii sunt încurajați să lucreze împreună și profesorii 

să își adapteze strategiile utilizate în cadrul activităților în funcție de reacțiile preșcolarilor, 

dezvoltând înțelegerea și respectul pentru diferențe.  

Crearea unui mediu incluziv care să răspundă nevoilor individuale, va crește șansele de 

succes ale tuturor copiilor, va dezvolta respectul și imaginea de sine, va aprecia diferențele 

dintre oameni, va încuraja comunicarea deschisă despre tot, va reduce sau ameliora 

comportamentele discriminatorii și stereotipurile.  
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CREȘTEREA CALITĂȚII ACTULUI DIDACTIC PRIN ACTIVITĂȚI 

CENTRATE PE ELEV 

prof.inv.primar Vieriu Marinela 

Scoala Gimnaziala ,,Teofil Valcu” Hanesti 

      Pentru  asigurarea calității în educație este necesar să aducem schimbări în structură, în 

conținut, în procesul de predare învățare-evaluare etc. Calitatea educației este influențată de 

specificul schimbărilor din domeniul învățământului, specific dat pe de o parte de istoria 

îndelungată a școlii ce a generat o puternică și bogată cultură organizațională și, pe de altă 

parte, de complexitatea organizațiilor școlare ce cuprind cel puțin patru mari dimensiuni: 

• dimensiunea structurală: resursele umane, obiectivele și cultura organizației ; 

• dimensiunea instrumental-strategică: mediul fizic, condițiile materiale, strategiile și 

modalitățile de acțiune, modalitățile de comunicare intra și extraorganizațională, 

managementul; 

• dimensiunea socio-afectivă și motivațională: relațiile interpersonale și intergrupale, 

modalitățile de motivare și promovare, climatul organizațional; 

• dimensiunea integrării în comunitate: comunitatea locală, comunitatea regională, națională și 

internațională. 

         În învățământul modern, modalitățile de organizare a activităților de învățare bazate în 

special pe tablă și cretă, și textul unor manuale (alături de culegerile de probleme aferente) nu 

mai sunt totdeauna suficient de eficiente și atractive pentru copiii de azi (obișnuiți cu aparatură 

tehnologică, gadgeturi foarte recente, dar și expuși unei mari presiuni mediatice). 

          Invățământul contemporan cunoaște și amplifică  numeroase dificultăți: 

-  diminuarea motivației pentru învățătură; 

-   scăderea gradului de implicare a elevilor în activitatea de învățare; 

-   diminuarea importanței acordate imaginației, creativității și afectivității elevilor în favoarea 

prețuirii exagerate a gândirii și memoriei acestora; 

-   favorizarea abordărilor mecanice și reproductive în învățare în defavoarea celor euristice; 

-   tratarea frontală nediferențiată a întregii clase de elevi de către profesori; 

-   scăderea performanțelor școlare; 

-   abordarea pasivă de către profesor/elev a activității didactice, etc. 

        Una dintre cele mai la îndemână căi de rezolvare a acestor probleme este centrarea pe elev 

în abordarea procesului instructiv-educativ ce are ca finalitate valorificarea optimă a elevului 

ca subiect al învățării.  
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        În literatura de specialitate se întâlnesc mai multe accepțiuni ale sintagmei ,,centrarea pe 

elev”. Așadar, M. Ştefan afirmă că centrarea pe elev este o cerinţă didactică ce presupune 

plasarea copilului, şi nu a materiei de învăţămant în „miezul” procesului instructiv. K. Rogers 

menţionează că invăţarea centrată pe elev este o abordare pedagogică care se focusează pe 

nevoile elevilor, şi nu pe ale celorlalţi actanţi ai procesului educaţional, cum ar fi profesorul ori 

administraţia instituţiei. E. Bondarevskaia susţine că centrarea pe copil este o abordare la baza 

căreia stă recunoaşterea unicităţii, a valorii în sine a fiecărui copil, dezvoltarea lui nu 

ca „subiect colectiv, dar, în primul rand, ca individualitate care posedă o experienţă subiectivă 

şi irepetabilă”. 

         Educaţia centrată pe elev se structurează pe principii educativ-didactice generale (al 

accesibilităţii, al integrării teoriei cu practica, al învăţării temeinice, al cunoaşterii sistemice, al 

intuiţiei etc.) şi specifice (al individualităţii, al creativităţii şi succesului, al alegerii, al 

încrederii şi susţinerii) (Şt. Păun, C. Cucoş) 

        Principiul individualităţii vizează, înainte de toate, crearea la lecţii a condiţiilor de 

dezvoltare a individualităţii elevului. Una din modalităţile de promovare a acestui principiu 

rezidă în valorificarea, în cadrul procesului educaţional, a teoriei inteligenţelor multiple. 

         Potrivit principiului creativităţii şi succesului ,misiunea profesorului este de a asigura 

în clasă un climat psihologic benefic stimulării şi dezvoltării unei învăţări creative, astfel încat 

elevul să aibă posibilitatea de a-şi prezenta ideile şi opiniile într-o atmosferă neautoritară, de 

înţelegere şi respect reciproc. Datorită creativităţii, elevul îşi desoperă şi îşi dezvoltă 

capacităţile, iar obţinerea succesului contribuie la formarea imaginii de sine pozitive. În opinia 

M.Rocco, în condiţiile ratei actuale a progresului ştiinţei, tehnicii şi culturii, un popor cu un 

nivel scăzut al creativităţii, cu o cultură limitată nu va putea rezolva eficient problemele cu care 

se confruntă. 

            Principiul alegerii se referă la faptul că  elevilor trebuie să li se acorde posibilitatea de 

a alege, în caz contrar, este mai dificil a le dezvolta rolul de subiect al învăţării. Li se  oferă 

oportunitatea de a decide asupra obiectivelor de învăţare, a metodelor şi mijloacelor de 

realizare a sarcinilor, fapt ce-l va determina să persevereze în învățare, să-și organizeze singur 

acest proces și să-și managerieze eficient timpul și informațiile. Promovarea acestui principiu 

contribuie la dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi și la sporirea motivaţiei pentru 

studiu. 
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            Principiul încrederii şi susţinerii se referă la renunţarea la procesul educaţional 

sociocentric, la stilul autoritar. Încrederea în copil, susţinerea intenţiilor şi a acţiunilor lui de 

autocunoaştere şi autoedificare trebuie să substituie cerinţele lipsite de temei şi controlul 

exagerat din partea profesorului. 

             Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activităţii instructiv-educative, profesorul 

îndeplineşte roluri cu mult mai nuanţate decât în şcoala tradiţională. În abordarea centrată pe 

elev, succesul la clasă depinde de competenţele cadrului didactic de a crea oportunităţile optime 

de învăţare pentru fiecare elev. Astfel, în funcţie de context, în demersul didactic, profesorul 

acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului. Metodele de învăţare centrată pe 

elev fac lecţiile interesante, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili 

să le aplice în viaţa reală. În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm cu 

precădere unele strategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele 

tradiţionale, ele marcând un nivel superior în spirală modernizării strategiilor didactice. 

Dintre metodele moderne și  tehnicile specifice învăţării active care pot fi aplicate cu succes la 

majoritatea disciplinelor de învățământ sunt: brainstormingul, metoda mozaicului, metoda 

cubului, ciorchinele, ,,știu, vreau să știu, am învățat”, explozia stelară, SINELG, studiul de caz, 

cadranele, explozia stelară,etc. 

APLICAŢIE 

Clasa a IV-a 

Obiect: Limba şi literatură română 

Subiect: Părţile de vorbire – consolidare 

 Modalitate de aplicare a metodei cubului: clasa se împarte  în 6 grupe. Fiecare grupă va 

primi un număr. Un reprezentant din fiecare grupă va veni pe rând şi va rostogoli cubul pe 

fetele căruia sunt scrise cele 6 cuvinte „magice” (descrie, compară, analizează, asociază, aplică, 

argumentează). Dacă se repetă una din sarcini cubul se va rostogoli din nou până la epuizarea 

acestora. Pentru fiecare faţă a cubului este pregătită o fişa de lucru, astfel: 

1. Descrie  Subliniază părțile de vorbire studiate din textul: Ninsoarea nu mai contenea, fulgii 

veneau și veneau mereu, dansând parcă pe muzică unui vânt vijelios și rece. Un fulg mare, alb 

și strălucitor se opri din dansul ameţitor și se așeză chiar pe geamul pe care se uitau fetiţa și 

băieţelul..” 

2. Compară a) Trasează corespondenţa între perechile de sinonime : 

         delicat   greșeală   întotdeauna   pastor   melancolic 

         trist        cioban        eroare          trist        mereu 

b)Trasează corespondenţa între perechile de antonime: 
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noroc     sănătos     început    lumina    vine  

pleacă     ghinion    întuneric    bolnav   sfârșit 

3. Analizează părțile de vorbire studiate  din propoziţia: Ți-am pregătit o gustoasă salată de 

fructe.  

4. Asociază: Grupează substantivele, adjectivele şi pronumele în funcţie de număr: copil, mari, 

case, ei, frumos, eu, dumneata, elevi, verde, şcoala, tu, noi, caiet, curate, cărţi, rotund, blând, 

creion, ele, mere. 

5. Aplică Găseşte pronumele indicate şi alcătuieşte propoziţii cu acestea: o Pronume personal, 

persoană I, nr. plural; o Pronume personal, persoană a III-a, nr. singular; o Pronume personal, 

persoană a ÎI-a, nr. plural; 

6. Argumentează Corectează greşelile din propozițiile: 

Lam pus pe iel să curate fructe-le,că ieu nu am timp. 

Iele miau pregătit ingrredientele și miau tăiat fructele cubulețe. 

Neau întrebat și pe noi dacă e bine. 

Neam bucurat s-a lucrăm în echipa. 

      Se anunţă un timp de lucru (10 minute), apoi fiecare purtător de cuvânt va prezența 

rezolvarea în faţa clasei (eventual se va afişa) şi dacă este cazul se vor corectă greşelile cu 

ajutorul elevilor din celelalte grupe. Se vor aprecia rezultatele și fiecare grupa va primi aplauze 

din partea celorlalte. 
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PREDAREA INTEGRATĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 

 

 

   Profesor învăţământ primar, VOINEA CONSTANŢA 

LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE FILIPESCU”, BUZĂU 

 

 

              Educaţia reprezintă axul principal al formării personalităţii umane. Platon 

afirmă că ,,nu este nimic mai dumnezeiesc decât educaţia, prin educaţie omul ajunge într-

adevăr om”.  

Problemele concrete de viaţă, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat şi nu 

pot fi soluţionate decât apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, competenţe ce nu sunt încadrate 

în contextul strict al unui obiect de studiu. Pentru ca elevii zilelor noastre să facă faţă 

solicitărilor lumii contemporane, trebuie să le formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide 

şi eficiente între discipline, de a colecta, sintetiza şi de a pune la lucru împreună cunoştinţele 

dobândite. În această perioadă asistăm la dezvoltarea unei noi abordări educaţionale, care 

determină organizarea şi trăirea unor experienţe de învăţare ţinând seama de cerinţele viitorului 

şi de necesitatea producerii unor schimbări dorite în comportamentul copilul de astăzi. Copilul 

este autorul propriei lui învăţări, iar sursa învăţării lui o constituie diversitatea experienţelor 

cognitive, sociale, emoţionale, fizice pe care le trăieşte. Abordarea integrată a curriculum-ului 

pune accentul pe formarea unor competenţe atitudini şi valori transversale şi transferabile, utile 

pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor. Curriculum-ul integrat presupune o anumită 

modalitate de predare şi o anumită modalitate de organizare şi planificare a instruirii ce produce 

o inter-relaţionare a disciplinelor, astfel încât să răspundă nevoilor de dezvoltare a elevilor. 

Evoluţia practicii pedagogice contemporane cunoaşte o dinamică importantă. La noi în ţară, s-

a propus un astfel de curriculum integrat pentru prima dată în anul 2008, la grădiniţă, iar în 

anul 2012 pentru clasele pregătitoare, întâi şi a doua. Integrarea curriculară îşi manifestă 

beneficiile la clasele pre-primare şi primare şi se datorează atât particularităţilor de învăţare a 

copiilor, cât şi modului de organizare a predării. Curriculum integrat şi predarea integrată 

presupun mai mult decât o schimbare de curriculum şi strategie de predare, presupun abordări 

şi perspective ce depăşesc graniţele specializate ale paradigmelor educaţionale şi ale modelelor 

teoretic–explicative şi practice. Activităţile integrate sunt de o reală importanţă în eficienţa 

actului didactic, totuşi, nu trebuie făcută o delimitare bruscă între activităţile tradiţionale şi cele 

integrate, ci încercăm împletirea fructuoasă a acestor tipuri de activităţi. Cadrului  didactic îi 

revine rolul de a orienta spre folosirea celor mai eficiente căi şi metode, indiferent dacă ele îşi 
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au originea într-o alternativă pedagogică modernă sau în pedagogia tradiţională. În acelaşi 

timp, cadrul didactic este cel care realizează integrarea, compatibilizarea conţinuturilor şi 

stabileşte relevanţa acestora în raport cu cerinţele curriculare şi aşteptările comunităţii. Câteva 

dintre beneficiile abordării curriculum-ului de tip integrat sunt: hrăneşte şi refortifică abilităţile 

şi cunoştinţele învăţate într-o arie de studiu şi le utilizează în alta; conferă elevilor experienţe 

academice din ce în ce mai bogate extinzând contextul şi aplicabilitatea deprinderilor şi 

informaţiilor lor; eficientizează utilizarea timpului de învăţare pentru cunoştinţele, 

competenţele dintr-o arie spre a fi utilizate ca suport în alta. Dimensiunea integrată a 

curriculum-ului presupune, atât relaţionarea disciplinelor şcolare cu scopul de a evita izolarea 

lor tradiţională, cât şi acţiunea de a asocia diferitele obiecte de studiu, din acelaşi domenii 

diverse într-una şi aceeaşi planificare a învăţării. După cum afirmă J. Piaget ,, cunoştinţa 

provine din acţiune”, iar didactica modernă subliniază faptul că elevul nu mai este receptor de 

informaţie, ci subiect al cunoaşterii şi acţiunii. Predarea integrată a cunoştinţelor este 

considerată o strategie modernă de organizare şi desfăşurare a conţinuturilor, iar conceptul de 

activitate integrată se referă la o acţiune în care se îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a 

cunoştinţelor, îmbinând diverse domenii şi constituirea deprinderilor şi abilităţilor elevilor. 

Diferitele paradigme de integrare a curriculum-ului cu ample deschideri în planul predării 

integrate aduc transformări demersurilor de elaborare a strategiilor didactice.  

Argumente ale predării integrate sunt: angajarea responsabilă a elevilor în procesul 

învăţării; încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin valorificarea valenţelor 

formative ale sarcinilor de învăţare în grup prin colaborare; transformarea cadrului didactic în 

factor de sprijin, mediator, facilitator şi diminuarea funcţiei sale de ,, furnizor de informaţii”. 

Ioan Neacşu afirmă că ,,educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze 

învăţarea eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă, ci una participativă, activă şi creativă”. 

Metode de predare ale profesorului pot fi convertite de către elevi în metode de învăţare 

deoarece metodele de predare induc şi învăţarea. În accepţiune modernă, metodele de 

învăţământ reprezintă modalităţi de acţiune, instrumente cu ajutorul cărora elevii sub 

îndrumarea profesorului sau în mod independent, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează şi 

dezvoltă priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini, atitudini. Particularităţile 

învăţării integrate sunt: interacţiunea obiectelor de studiu; centrarea pe activităţi integrate de 

tipul proiectelor; relaţii între concepte din domenii diferite; corelarea rezultatelor învăţării cu 

situaţiile din viaţa cotidiană; rezolvarea de „probleme” – cea mai importantă forţă motrice a 

integrării, relevanţa practică. Cei 4 piloni ai învăţării integrate sunt: a învăţa să ştii, a învăţa să 

faci, a învăţa să munceşti împreună cu ceilalţi, a învăţa să fii. Cele mai productive strategii şi 



436 

 

metode de predare integrată, recunoscute ca promotoare ale unei învăţări autentice-eficiente 

sunt: învăţarea prin cecetare; învăţarea prin problematizare; învăţarea bazată pe proiect; 

învăţarea prin dezbatere; metoda proiectului; învăţarea prin rezolvare de probleme; învăţarea 

prin descoperire; învăţarea aventură/de tip expediţionar.  

În încercarea de a sintetiza diferite orientări teoretice putem aprecia faptul că abordarea 

integrată a conţinuturilor iese din monotonia aceleaşi tehnici de predare a unor lecţii care le 

oferă elevilor posibilitatea de a explora în profunzime domenii noi, de a acumula cunoştinţe în 

mod independent şi de a dezvolta competenţe precum creativitatea, spiritul de iniţiativă. Atât 

succesul şcolar cât şi succesul în viaţa personală şi socială este dat tocmai de capacitatea de a 

ieşi din tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, 

pentru rezolvarea problemelor concrete din viaţa de zi cu zi. Activitatea integrată aduce mai 

multă coerenţă în procesul de predare-învăţare şi se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună 

corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia didactică. 

 

Bibliografie 

 

1. Ciolan, L . (2008), Învăţarea integrată – fundamente pentru un curriculum 

transdisciplinar, Editura  Polirom, Iaşi; 

2. Cucoş, C., (2006), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi;  

3. Bocoş, M., Chiş, V., (2012),  Abordarea integrată a conţinuturilor curriculare, 

particularizări pentru  Învăţământul primar;Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca;  

4. Manolescu, M., (2004), Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie 

şi practică,   Universitatea din Bucureşti, Editura Credis ; 

5. Văideanu, G., (1988), Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politică, Bucureşti 

6. Bicajan, E., O., (2014), Aplicaţii ale predării integrate la ciclul achiziţiilor 

fundamentale, Editura  Rovimed Publishers, Bacău  

7. Chiş, V., (2002),      Provocările pedagogiei contemporane, Editura Presa Universitară 

Clujeană,    Cluj-Napoca. 

 

 

 

 



437 

 

METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE 

 

PROF.VUC ADELA LAVINIA 

LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI 

 
 

În pedagogie, metoda este "o cale" necesară pentru dobândirea cunoştinţelor 

şi capacităţilor proiectate la nivelul obiectivelor procesului de învăţământ, prin 

valorificarea principiilor specifice de proiectare şi de realizare a activităţii didactice, 

în termeni de comunicare – cunoaştere – creativitate.Calitatea pedagogică a metodei 

didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de 

profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de elev, în cadrul instruirii formale şi 

nonformale. Relaţia dintre metodele didactice – procedeele didactice – mijloacele 

didactice implică "un plan de acţiune care permite atingerea unor obiective" prin 

valorificarea unor tehnici din ce în ce mai diverse şi mai diversificate. 

“În diversificarea strategiilor de predare – învăţare – evaluare se va pune un 

accent deosebit pe metodele active-participative, care încurajează plasarea copilului 

în situaţia de a explora şi de a deveni independent. … Copiii au diferite niveluri de 

dezvoltare, ritmuri diferite de dezvoltare şi învăţare precum şi stiluri diferite de 

învăţare. Aceste diferenţe trebuie luate în considerare în planificarea activităţilor, care 

trebuie să dezvolte la copil stima de sine şi un sentiment pozitiv faţă de învăţare. În 

acelaşi timp, predarea trebuie să ia în considerare experienţa de viaţă şi experienţa de 

învăţare a copilului, pentru a adapta corespunzător sarcinile de învăţare” (Curriculum 

pentru învăţământul şcolar). 

O metodă nu este bună sau rea în sine, ci prin raportarea ei la situaţia didactică 

respectivă, criteriul oportunităţii sau adecvării la o anumită realitate fiind cel care o 

poate face mai mult sau mai puţin eficientă. In acelaşi timp, nu numai adecvarea 

externă constituie un indicator al pertinenţei metodei, ci şi congruenţa secvenţelor care 

o compun. Utilizarea uneia sau a alteia dintre metodele didactice ţine de obiectivele 

urmărite, de nivelul de vârstă sau pregătire a grupului căruia i se aplică metoda 

respectivă şi nu în ultimul rând, de măiestria pedagogică a educatorului. 

 

Metoda “Gândiţi – lucraţi în perechi - comunicaţi” 
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Metoda presupune colaborarea între doi elevi care rezolvă împeună sarcina 

didactică. 

Am aplicat această metodă în cadrul activităţilor de limba română, pentru 

stimularea creativităţii. 

Metoda “Cubul” este una dintre metodele de învăţare prin cooperare  care 

poate fi adaptată şi folosită mai ales la clasele mai mari. Metoda este folosită în cazul 

în care se doreşte explorarea unui subiect, a unei teme, din mai multe perspective. 

Metoda “Brainstorming”  este folosită pentru a stimula şi fructifica imaginaţia 

şi creativitatea, pentru a reactiva memoria de scurtă şi medie durată. Am încurajat 

copiii să-şi construiască propriile răspunsuri pe baza celor auzite de la colegi, toate 

ideile formulate fiind considerate "f. bune"; nici o sugestie nu a fost criticată (în cazul 

în care au apărut greşeli ele au fost demonstrate pe parcurs şi au fost corectate tot de 

către copii).  Această metodă implică tot grupul şi poate înveseli un moment oarecare 

al activităţii, sau poate contribui eficient la captarea atenţiei copiilor.  Am împărţit 

tabla în două sectoare şi am stabilit împreună cu copiii în ce sector trebuie trecut 

fiecare dintre cuvintele găsite de ei  Acestea m-au ajutat să definitivez inventarul de 

probleme care a stat la baza stabilirii activităţilor ce trebuiau incluse în proiectul 

tematic. 

În cadrul sistemului de instruire, metodologia didactică trebuie să fie 

consonantă cu toate modificările şi transformările survenite în ceea ce priveşte 

finalităţile educaţiei, conţinuturile invăţământului, noile cerinţe ale elevilor si 

societăţii. Metodologia se cere a fi suplă şi permisivă la dinamica schimbărilor care 

au loc în componentele procesului instructiv-educativ. Calitatea unei tehnologii este 

dată de flexibilitatea şi deschiderea ei faţă de situaţiile şi exigenţele noi, complexe ale 

învăţământului contemporan. 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. inv . primar , ANDREI NARCISA MAGELONA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,MIHAI DRĂGAN” -BACĂU 

Clasa: Pregătitoare E 

Data: 5.12.2019 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Comunicare în limba română 

Unitatea tematică: Cadoul Corinei 

Subiectul: Sunetul [c], literele „c”şi „C” 

Forma de realizare: lecţie integrată 

Tipul lecţiei: Predare-învăţare- evaluare 

 

Competenţe specifice : 

1.1 Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar; 

1.2 Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar; 

1.3 Identificarea cuvintelor din enunţuri scurte, rostite clar şi rar; 

1.5  Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute; 

2.1  Articularea de enunţuri folosind accentul şi intonaţia corespunzătoare intenţiei de comunicare; 

2.3  Participarea la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală; 

2.4  Manifestarea interesului pentru exprimarea de idei în contexte cunoscute; 

 

Competente integrate: 

• AVAP 2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale; 

• MM 2.1. Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea sugerată de text 
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                   3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare 

Obiective operaţionale: 

a. Cognitive : 

• OC1: să identifice sunetul [c] silabic aflat în poziţie iniţială, mediană şi finală; 

• OC2: să stabilească corespondenţa dintre sunetul [c] şi litera „C” mare de tipar; 

• OC3: să citească litera „C” aflată în poziţie iniţială, mediană sau finală în silabe şi cuvinte; 

• OC4  să coloreze literele ,,c,, și ,,C,, 

• OC 5 să scrie litera C  

• OC 6 să despartă în silabe cuvintele 

• OC 7să scrie cuvinte cu literele învățate 

• OC8: să coloreze  

• OC 9 să participe la dialoguri scurte, în situaţii de comunicare uzuală 

b. Psiho-motorii: 

• OM1: să îşi coordoneze activitatea oculomotorie, pentru redarea corectă a simbolurilor grafice; 

• OM2: să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru; 

• OM3: să adopte o poziţie corectă în timpul exersării scrierii. 

 

c. Afective: 

• OA1: vor manifesta interes pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate; 

• OA2: vor manifesta interes pentru decodificarea mesajului scris cu ajutorul unui sistem de simboluri. 
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RESURSE: 

 

I. Metodologice  

 

Strategii didactice: 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţie, exerciţiul, analiza, jocul didactic. 

b) Mijloace de învăţământ: auxiliar, fişe, planşe didactice , calculator, videoproiector. 

c) Forme de organizare: frontală, pe grupuri, individuală. 

II. Temporale 

Ora are o durată de 50 minute, din care 35 minute activitatea propriu-zisă si 15 minute activități recreative. 

 

III. Umane Clasa are un număr de 21 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică si fizică normală, corespunzătoare vârstei. 

 

IV. Bibliografice: 

 

● ştiinţifice:  

 

- soft educaţional: „Alfabetul din poveşti”, Editura „EDU”,  

- auxiliar didactic: ,,O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare –Caiet de creație 2 „ Editura EDU 

●  oficiale:      

- Programe şcolare pentru clasa pregătitoare, nr. 3656/29.03.2012 

 

● metodico – didactice: 

- Ioan Şedrean, „Metodica predării limbii române la clasele I-IV”, Bucureşti, editura Didactică şi Pedagogică, 1995; 

- Ilinca Anton, „Metodica limbii române în învăţământul primar”, Bacău, Editura „Grigore Tabacaru”, 1999; 

- Ioan Surdu, Ioan Dănilă, „Educaţia limbajului în grădiniţă, la grupele mare şi pregătitoare (Preabecedar)”, Editura „Egal”, 1998; 
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Momente 

 

Ob. 

Op. 

Conţinut – activităţi de învăţare 

Strategii 

Evaluare Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Moduri de 

organizare Activitatea 

învăţătorului 

Activitatea 

elevilor 

 

OA1 

 

 

 

 

 

OA2 

 

 

 

Activitatea debutează 

cu ,,Întâlnirea de 

dimineaţă”, activitate 

între copii şi doamna 

învăţătoare. 

Se realizează prezenţa 

si se completează la 

panou  informațiile 

despre vreme și dată. 

Copiii se salută 

între ei şi pe 

doamna 

învăţătoare. 

 

 

Îndeplinesc 

cerinţa. 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

Panou 

Întâlnirea de 

dimineaţă 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

1.Captarea şi 

orientarea atenţiei  

  

OA1 

 

Se expune copiilor o 

ghicitoare cu privire la 

tema activității ce 

urmează a se 

desfășura:  

Este moș, nu-i Moș 

Crăciun, 

Chiar dacă-i la fel de 

bun, 

In ghetuțe el va pune, 

Jucării și dulciuri 

bune, 

Ați ghicit cum i se 

spune? 

Moș Nicolae 

 

- Urmăresc cu 

interes firul 

evenimentelor . 

 

conversaţia 

-explicaţia; 

expunerea; 

  

Frontală 

 

evaluare 

sumativă 
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2.Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 
OA1 

Invățătoarea anunță 

copiii că le va spune o 

poveste foarte 

frumoasă, despre unul 

dintre cei mai iubiți 

Sfinți de către copii, 

anume „Povestea lui 

Moș Nicolae“.Astăzi la  

ora de comunicare în 

limba română vom 

repeta tot ce am învățat 

despre sunetul /c/ și 

literele ,,c,, și 

,,C,,.Vom identifica 

poziția sunetului /c/ în 

cuvinte,vom despărți 

în silabe,vom scrie 

litera, dar și cuvinte, 

vom colora. Pentru ca 

să primiți daruri de la 

moș vă rog să lucrați cu 

atenție tot ce veți primi 

pe fișe! 

Recepționează 

mesajul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversaţia 

 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Actualizarea 

cunoștințelor 

OC 1 

Solicită numirea 

literelor cunoscute şi 

formarea unor cuvinte 

cu acestea.  

Joc: “Recunoaşte 

litera!Se prezintă 

elevilor câte o planșă 

cu  literele învăţate 

(A,E,I,O,U,M,N,R), 

Iau act de cele 

semnalate. 

 

 

 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

Analiza 

 

 

 

 

Planșe 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 
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iar ei trebuie le 

recunoască.La anumite 

litere se cere elevilor să 

găsească cuvinte care 

să conţină sunetul 

respectiv: la începutul 

cuvântului, la sfârşitul 

cuvântului, în 

interiorul cuvântului 

 

4.Prezentarea 

optimă a 

conţinutului  

 

 

 

OC1 

 

 

 

OC2 

 

OC3 

 

OA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propune elevilor să 

reasculte textul 

,,Cadoul Corinei,, și să 

observe despre ce literă 

este vorba în poveste. 

 

Cere elevilor să dea 

exemple de cuvinte ce 

incep, conțin sau se 

termină cu sunetul ,,c,, 

Cine i-a adus Corinei 

cadoul? Cine mai oferă 

cadouri? 

Încep să spun povestea 

(Anexa 1) cu intonația 

adecvată, cu tonalitatea 

potrivită, cu modularea 

vocii, pentru a imita 

foarte bine personajele 

din poveste, cu 

marcarea pauzelor 

determinate de 

punctuație, să folosesc 

 

 

 

Răspund 

cerinţelor 

formulate 

 

Dau exemple de 

cuvinte. 

 

 

 

Copiii ascultă cu 

atenție povestirea  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Explicaţia 

 

Analiza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

explicativă 

 

 

 

 

 

Videoproiector 

CD 

Soft 

educaţional  

 

 

 

 

 

 

 

Planşe  

didactice cu 

literele „c” şi 

„C”  

 

 

 

 

 

Frontală 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare 

formativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare 

formativă 
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OC 9 

mimica și gesturi 

adecvate situațiilor. 

-Despre ce anotimp 

este vorba în poveste? 

(Iarna) 

- Pe cine așteaptă copiii 

cuminți să le aducă 

daruri? (Pe Moș 

Nicolae) 

-Cine sunt cei care se 

arată foarte curioși de 

cum este Moș Nicolae? 

(copiii) 

-Ce vor copiii să afle 

despre Moș Nicolae? 

(cine este, de unde 

vine, dacă are puteri 

magice etc.) 

-Cine îi ajută pe copii 

să descopere cât mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare 

formativă 
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multe lucruri despre 

Moș? (doamna 

învățătoare) 

-Ce își propun copiii 

pentru anul ce vine? (să 

fie mai cuminți) 

 

5.Dirijarea învăţării  

 

 

OC1 

OC5 

OC8 

OM1 

OM2 

OM3 

OC7 

 

Se lucrează excercițiile 

de pe fișă.  

 

1.Se identifică și 

colorează literele ,,c,, 

și ,,C,, . 

2.Se scrie litera C. 

3.Se colorează numai 

obiecte a căror 

denumire conține 

sunetul ,,c,,. 

4.Se scrie cuvântul 

care denumește 

imaginea. 

Exersează 

scrierea literei în 

aer,  pe bancă,  pe 

caiet. 

 

Rezolvă cerințele 

împreună cu 

doamna 

învățătoare. 

 

Vor scrie după 

model literele ,,c” 

şi ,,C”. 

 

Explicaţia 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Obţinerea 

performanţei şi 

conexiunea inversă 

(feed-back-ul) 5’ 

OC6 

OC8 

OA1 

OM2 

OM3 

Prezintă cerințele noii 

fișe. 

1.Să despartă in silabe 

cuvintele. 

Elevii primesc o 

fișă de lucru. 

 

 

Exercițiul Fișe de lucru 

 

 

 

 

In echipă 

 

 

 

 

 

evaluare 

formativă 
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2.Să traseze câte o 

liniuță pt fiecare silabă. 

3.Să coloreze 

imaginile 

 

7.Retenţia şi 

transferul  

OC1 

OC2 

OC4 

OC 5 

OA1 

OM1 

OM2 

OM3 

 Prezintă cerințele noii 

fișe. 

Elevii primesc o 

fișă de lucru cu 

litera invățată 

Răspund 

solicitărilor. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Munca 

independen- 

-ta 

 

 

Fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

evaluare 

formativă  

 

 

 

 

 

8.Evaluarea  

activităţii  

OA1 

OM1 

 

Se fac aprecieri 

generale şi individuale 

privind aspectul 

corectitudinii 

răspunsurilor, 

participării la lecţie şi 

asupra 

comportamentului 

copiilor. 

Fisă de colorat și 

cântece. 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișe 

 

 

Frontală 

 

 

 

Individuală 

 

 

evaluare  
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PROIECT DE LECȚIE 

 

Prof. Barbacaru Mihaela, Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga” Botoşani 

  

CLASA: a X-a  

DISCIPLINA: Teoria și practica instruirii și evaluării 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Metodologia didactică 

SUBIECTUL LECȚIEI: Strategiile didactice 

TIPUL LECȚIEI: Recapitulare, consolidare şi sistematizare de cunoştinţe 

Competenţe specifice: 

 8. Clasificarea metodelor, a tehnicilor şi a strategiilor de instruire, potrivit criteriilor specifice; 

 9. Caracterizarea metodelor, a tehnicilor şi a strategiilor de instruire; relevarea avantajelor şi a limitelor acestora; 

10. Aplicarea metodelor, a tehnicilor şi a strategiilor de instruire, valorificând condiţiile utilizării lor eficiente. 

Scopul lecţiei/obiectiv fundamental: recapitularea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind strategiile de predare-învăţare şi rolul 

acestora în cadrul activităţilor didactice 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:  

La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

O1. să definească conceptele: strategie didactică, metodă didactică, procedeu, mijloc de învăţământ; 

O2. să stabilească locul şi rolul strategiilor didactice în ansamblul activităţilor didactice; 

O3. să analizeze elementele componente ale strategiilor didactice; 

O4. să clasifice strategiile, metodele şi mijloacele didactice în funcţie de criteriile precizate; 

O5. să valorifice cunoştinţele teoretice în rezolvarea unor exerciţii şi aplicaţii practice. 
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 STRATEGIA DIDACTICĂ: inductiv-deductivă, euristică 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE:  conversația euristică, expunerea, explicaţia, exercițiul, problematizarea, lucrul cu manualul/alte 

materiale 

 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: prezentare Prezi, planşă cu obiectivele lecţiei, foi de flip-chart, markere, proiecte de lecţie, fişe cu sarcini de 

lucru, suporturi de curs 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual 

Resurse bibliografice: 

- Programe școlare pentru disciplinele pedagogice și psihologice, document aprobat prin Ordin al Ministrului nr. 4875/06.11.2002 

- Cristea, S., 1998, Dicţionar de termeni pedagogici, EDP, Bucureşti 

- Cucoș, C., 2002, Pedagogie, Polirom, Iași 

- Cerghit, I., Radu, I.T., Popescu, E., 1990, Didactica- manual pentru clasa aX-a –Şcoli normale, EDP, Bucureşti 

 - Bocoş, M., Jucan, D., 2017, Teoria şi metodologia instruirii Teoria şi metodologia evaluării – repere şi instrumente didactice pentru formarea 

profesorilor, Editura Paralela 45, Piteşti 

- https://pshihopedagogie.blogspot.com -Teacher’s corner  

Desfăşurarea lecţiei 

 

Momentele 

lecţiei 

Obiective  

operaţionale 

Conţinuturile învăţării Acţiuni şi operaţii 

de învăţare 

Strategii didactice Evaluare 

  Metode şi 

procedee 

Mijloace 

did. 

Forme de 

org. 
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Moment 

organizatoric 

1min. 

 - verificarea prezenței 

elevilor; 

- crearea unei atmosfere 

detensionate, propice 

învățării; 

 - pregătirea 

materialelor pentru 

lecție. 

     

Captarea 

atenţiei 

5 min. 

 Captarea atenţiei se va 

realiza printr-o 

metaforă care sesizează 

elementele componente 

ale curriculumului şi 

relaţiile dintre ele. 

Citesc materialul. 

Rezolvă sarcinile 

aferente textului. 

 

- lucrul cu 

manualul/alte 

materiale 

- conversaţia 

euristică 

fişă cu 

textul de 

analizat 

(Anexa 1) 

individual 

frontal 

 

Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

4 min. 

 Prezint titlul lecţiei şi 

obiectivele 

Se solicită elevilor să 

explice motivul 

prezentării obiectivelor 

urmărite. 

 

Afişez pe tablă 

titlul lecţiei şi 

obiectivele. 

Explică de ce este 

necesară 

anunțarea 

obiectivelor la 

- expunerea 

- conversaţia 

euristică 

foaie de 

flip-chart 

frontal  
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 începutul unei 

lecții noi: 

determină 

participarea 

conștientă a 

elevilor la lecție, 

asigură o bună 

dozare a 

eforturilor de 

învățare, sunt cele 

mai importante 

criterii de 

evaluare a 

activității comune 

a profesorului și 

elevilor, sunt 

repere pentru 

pregătirea 

individuală a 

lecției acasă. 
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Recapitularea, 

sistematizarea 

şi consolidarea 

cunoştinţelor  

30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

O4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

Solicit un elev să 

prezinte shema lecţiei 

de recapitulare, 

sistematizare şi 

consolidare. 

În timp ce se prezintă 

schema, se dezvoltă 

oral elementele 

componente ale 

acesteia, se dau 

exemple şi se realizează 

conexiuni între 

cunoştinţe.  

Se împart elevilor 

sarcini de lucru pe care 

le vor rezolva în grup. 

 

 

 

 

 

Participă activ la 

lecţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împărţiţi în 

grupuri de câte 6,  

rezolvă sarcinile 

aferente fiecărei 

grupe. 

 

 

 

- conversaţia 

euristică 

problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-exerciţiul 

problematizarea 

- lucrul cu 

manualul/alte 

materiale 

 

prezentare 

prezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-fişe cu 

sarcini de 

lucru 

(Anexele 

2,3,4,5,6) 

-foi de 

flip-chart 

-markere 

frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-în grup 

- observarea 

sistematică a 

comportamentului 

elevilor 

-evaluare orală 

prin expunerea 

cunoştinţelor de 

către elevi 

 

 

 

 

 

-evaluare practică 

prin activităţi 

aplicative 
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Obţinerea 

performanţei 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cer elevilor să 

analizeze strategia 

didactică, metodele şi 

procedeele şi mijloacele 

didactice folosite în 

cadrul lecţiei de 

pedagogie. 

 

 

 

 

Fiecare grup îşi 

alege un 

reprezentant care 

prezintă 

rezolvarea 

sarcinilor. 

-suporturi 

de curs 

 

 

 

 

-evaluare practică 

prin activităţi 

aplicative 

 

Evaluare 

5 min. 

 Cer elevilor să se 

interevalueze şi 

autoevalueze în raport 

cu obiectivele propuse.  

 Formulează 

aprecieri 

referitoare la 

următoarele 
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Se fac aprecieri cu 

privire la participarea 

elevilor la derularea 

orei. 

Notez elevii care s-au 

evidenţiat în mod 

special. 

aspecte: 

răspunsurile 

proprii la ora de 

pedagogie, 

activitatea 

celorlalți colegi în 

cadul lecției, 

metodele şi 

mijloacele de 

învățământ 

utilizate la oră de 

către profesor. 
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ANEXE 

 

I „Vom considera curriculumul ca un drum pe care elevul trebuie să-l parcurgă de-a lungul perioadei de şcolarizare, dar şi în fiecare zi. De-a 

lungul acestui drum pe o parte şi alta adrumului se înşiră disciplinele, obiectele sau materiile de învăţământ, pe care, pentru a lărgi metafora le 

putem considera ca livezi de pomi fructiferi, fiecare livadă conţinând o anumită specie. În fiecare oră de studiu şi în fiecare an şcolar elevul 

trebuie să-şi însuşească, să-şi ia în bagaj şi să poarte cu el cunoştinţele, "fructele" predate la fiecare disciplină. Fiecare cadru didactic este 

responsabil de propria disciplină pe care o "păstoreşte" ca pe o livadă proprie. Din punct de vedere metodic unele cadre didactice oferă "fructele" 

din "livada" proprie în mod direct, alte cadre didactice îi invită, îi pun sau îi ajută pe elevi să le culeagă. Din când în când cadrele didactice 

evaluează, "cântăresc" cantitatea de "fructe" existentă în bagajul elevilor dar sunt mai 

puţin interesate de "compotul" care se produce în bagajul fiecărui elev din combinaţia tuturor acestor "fructe". Cel mai important lucru pentru 

cadrele didactice este stăpânirea "livezii" proprii. 

Vă propun să analizaţi metafora pedagogică de mai sus şi să răspundeţi la următoarele întrebări: 

1) De ce curriculumul este comparat cu “un drum pe care elevul trebuie să-l parcurgă de-a lungul perioadei de şcolarizare”? 

2) Ce reprezintă "fructele" pomilor fructiferi de pe marginea drumului parcurs de elevi? 

3) Cum explicaţi paragraful “Din punct de vedere metodic unele cadre didactice oferă "fructele" din "livada" proprie în mod direct, alte cadre 

didactice îi invită, îi pun sau îi ajută pe elevi să le culeagă”? 

5) Care sunt cuvintele – cheie care vă sugerează conceptul de „ curriculum” şi conceptul de strategie didactică? 

6) Daţi un titlu textului. 

II 1.Stabiliţi avantajele şi dezavantajele metodelor de comunicare orală expozitivă pentru disciplina limba română la clasele primare. 

 

2. Analizaţi locul şi rolul mijloacelor didactice în cadrul activităţii desfăşurate de către profesor şi elevi. 
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III 1.Stabiliţi avantajele şi dezavantajele metodelor de comunicare orală conversativă pentru disciplina educaţie civică la clasele primare. 

 

2. Analizaţi şi exemplificaţi virtuţile mijloacelor de învăţământ, raportându-vă la funcţiile îndeplinite de acestea.  

 

IV 1.Exemplificaţi aplicarea metodelor de explorare/cercetare directă (nemijlocită) şi indirectă (mijlocită) a realităţii  la disciplina ştiinţe ale 

naturii la clasele primare. 

 

2. Identificaţi sistemul principalelor mijloace de învăţământ care pot fi utilizate în predarea istoriei la clasa a IV-a. 

 

V 1.Prezentaţi  aplicarea metodelor de acţiune reală la disciplina matematică la clasele primare. 

 

2. Iventariaţi mijloacele de învăţământ  care pot fi construite/confecţionate de către cadrul didactic pentru activităţile matematice la grădiniţă. 

 

VI 1.Analizaţi avantajele învăţării prin descoperire şi daţi exemple de situaţii didactice care presupun acest tip de învăţare. 

 

2. Propuneţi criterii care să stea la baza alegerii formei/formelor de organizare a activităţii elevilor. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

 

MUREȘAN ANAMARIA NASTASIA, 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 

 

 

GRUPA: MICĂ;  NIVELUL: I 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPĂ? 

TEMA PROIECTULUI TEMATIC: BOGĂȚIILE TOAMNEI 

TEMA SĂPTĂMÂNII:  „Morcovelul din grădină” 

TEMA ACTIVITĂȚII: „Grădina legumelor proaspete” 

FORMA DE REALIZARE:  Activitate integrată 

TIPUL ACTIVITAŢII:  Dobândire de noi cunoştinţe 

Categorii de activităţi abordate: 

o Activităţi pe domenii experienţiale (ADE): 

                DLC: „Aricel în grădina de legume” , autor necunoscut – povestirea educatoarei 

                DOS: „Grădina de legume”- activitate practică 

o Jocuri şi activităţi liber alese: 

ALA I         1.Construcţii: „Lădițe pentru legume” – asamblare piese  

                    2.Știință: „Sortăm morcovii”- grosime 

                    3.Artă: „Morcovi” - ștampilare 

  ALA II   Joc de atenție: „Ce legumă lipsește?” 

                  Joc de mişcare: „Hora legumelor vesele” 

o  Activităţi de dezvoltare personală (ADP) 
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Întâlnirea de dimineaţă: „Bună dimineața, copii veseli!”, „Azi mă simt...”;  

    - salutul, prezența, calendarul naturii, activitatea de grup; 

    - iniţierea în cadrul activităţilor de azi prin intermediul discuţiilor despre anotimpul toamna; 

    - prezentarea musafirilor. 

Rutine: primirea copiilor, salutul, micul dejun, igiena individuală 

Tranziţii: „Trenulețul muzical” „Cântecul legumelor” 

Obiective Generale 

         Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor referitoare la anotimpul toamna, în general și  legumele  

specifice acestui anotimp, în special; 

          Formarea  şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică; 

          Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, formarea unor atitudini pozitive faţă de sine 

 şi faţă de ceilalţi. 

Obiective operaţionale: 

           O1 - să identifice cel puțin două legume din poveste cu ajutorul planşelor; 

           O2 - să desprindă mesajul transmis de poveste, folosind un limbaj adecvat vârstei; 

           O3 -să recunoască materialul pus la dispoziţie şi instrumentele de lucru, utilizându-le corect  

în vederea realizării unor activități practice; 

           O4 - să sorteze morcovii în funcție de grosime, aşezându-i în locul unde se potrivesc; 

           O5 - să îmbine piesele pentru a obține lădițe pentru legume; 

           O6 - să respecte regulile jocurilor enunțate de educatoare pe parcursul desfăşurării acestora. 

STRATEGII DIDACTICE : 

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, expunerea, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, mâna oarbă. 

RESURSE MATERIALE: jucării de pluș: doi arici, grădina cu legume, coș, ardei, ceapă, cartofi, 

 morcovi planșe,legume din hârtie cartonată, lipici, bucăţi de hârtie colorată, tavă cu pământ,  

piese de îmbinat, cutii găurite cu două forme, ștampile din morcovi, acuarele, calculator,  recompense. 

FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual. 

SISTEM DE EVALUARE: 

Forme de evaluare: evaluare formativă. 

Metode de evaluare: observarea curentă, verificarea orală, verificarea produselor activităţii, verificare prin  

probe practice. 

Durata: o zi 

Bibliografie: 
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o Curriculum pentru învăţământul preşcolar,3-6/7 ani,MECT,2019; 

o Învăţământul preşcolar în mileniul lll, Editura „Reprograph”,2008; 

o Introducere în pedagogia preşcolară, A.Glava, Editura Dacia,2002; 

o Abordare în maniera integrată a activităţilor din grădiniţă-ghid pentru proiecte tematice,V.Preda, Editura Humanitas Educaţional, 2005. 

 

SCENARIUL ZILEI 

   

           Sala de gupă va fi organizată pe două compartimente: o jumătate în care copiii vor fi aşezați pe pernuțe, în formă de semicerc şi cealaltă 

jumătate în care măsuţele vor fi aranjate pe patru grupe pentru desfăşurarea activităţii practice. 

         Întâlnirea de dimineaţă va debuta prin cântecul „Bună dimineața, dragă grădiniță!” și apoi recitarea unei poezii de către preşcolari . 

         Ne vom saluta astfel  „Bună dimineața, Ariana!...Astăzi sunt vesel/trist...”.  Vom lucra la calendarul naturii pentru a stabili anotimpul în 

care ne aflăm, ziua din săptămână, luna în care ne aflăm şi fenomenele naturii specifice zilei respective. Apoi vom face prezenţa cu ajutorul 

pozelor de pe panou. La activitatea de grup, voi pune câteva întrebări referitoare la anotimpul toamna. 

Noutatea zilei: Va fi prezentat Aricel care are multe surprize pentru ei. 

Voi anunţa în termeni accesibili tema activităţii  „Grădina legumelor proaspete”. 

Tranziție: „Dacă vreau să cresc voinic” 

 La Domeniul Limbă și Comunicare le voi prezenta copiilor conținutul poveștii cu ajutorul materialelor didactice: doi arici, grădina cu 

legume, coș cu legume. Pentru fixarea conținutului poveștii voi folosi planșe. 

Tranziție: „Am un gărduleț” 

 La activitatea practică copiii trebuie să-l ajute pe Aricel pentru a avea legume proaspete tot timpul. Vor fi împărțiți în patru grupuri în 

funcție de ecusonul ales. Fiecare grup va avea de lipit bucăți de hârtie pe o legumă: morcov, ceapă, ardeu, cartof . Le explic copiilor sarcinile de 

lucru, iar în timp ce lucrează îi voi supraveghea  şi îi voi îndruma pe cei care îmi cer ajutorul. 

 Legumele realizate vor  fi aduse  în grădina de legume a lui Aricel și puse la expoziție. 

 Tranziție: „Trenulețul muzical” 

             La sectorul „Construcţii” preşcolarii trebuie să construiască lădițe pentru legume îmbinând corect piesele; 

              La sectorul „Știință” preşcolarii trebuie să sorteze morcovii în funcție de grosime(gros-subțire), aşezându-i în locul unde se potrivesc; 

             La sectorul „Artă” preşcolarii vor ștampila morcovi . 

             Joc de atenție: „Ce legumă lipsește?” 
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             Pe o masă voi așeza legume, le vom recunoaște, apoi îi las pe jucători să le memoreze vizual, pe cât posibil, timp de un minut. În timp ce 

jucătorii închid ochii, voi lua o legumă de pe masă și o voi pune într-o cutiuță. În ordine, copiii trebuie să spună ce lipsește. Jocul continuă până 

se iau toate obiectele de pe masă, iar pentru complicarea jocului voi lua câte două legume. 

            Joc de mișcare: „Hora legumelor vesele” 

            Copiii se vor așeza în cerc și vor dansa pe o melodie de toamnă, deplansându-se stânga-dreapta, înainte şi înapoi. 

EVENIME

NTUL 

DIDACTIC 

Tim

p 

Ob

. 

Op

. 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC AL ACTIVITĂŢII 
METODE ŞI 

PROCEDEE 

RESURSE 

MATERIA

LE 

FORM

E DE 

ORGA

NIZAR

E 

METO 

DE DE 

EVA 

LUARE 

FORM

E DE 

EVA 

LUAR

E. 

Moment 

organizato 

ric 

 

2 

min 

 

 

Se vor asigura condițiile optime pentru desfășurarea 

activităților: aerisirea sălii de grupă, pregătirea pernuțelor 

sub formă de semicerc și împărțirea măsuțelor și a 

scăunelelor pe patru grupe, precum și a materialelor 

didactice necesare. 

   

 

  

Crearea 

motivației 

specifice 

învățării 

5-10 

min 

   Captarea atenţiei se va realiza printr-o scurtă povestioară 

și apariţia lui Aricel cu care m-am întâlnit pe drum când 

am venit la grădiniță.  

Expunerea 

 

Arici de 

pluș 

Frontal Obs. 

curentă 

Ev.for 

mativă 

Anunţarea 

temei și a 

obiectivelor 

4 

min 

 Tema activităţii de astăzi este „Grădina legumelor 

proaspete”. Vă voi spune povestea „Aricel în grădina de 

legume”. La activitatea practică ne vom împarți pe 

grupuri și  veţi avea de lipit bucăți de hârtie colorată pe o 

legumă, iar la final le vom așeza în grădina de legume a 

lui Aricel. La centre vom avea sarcini diferite, iar la 

finalul zilei ne vom juca. 

Expunerea  Frontal Obs. 

curentă 

Ev.for 

mativă 

Dirijarea  

învăţării 

prin  

abordarea 

 

15-20 

 

 

 

 

Le voi prezenta copiilor conținutul poveștii cu ajutorul 

materialelor didactice: doi arici, coș cu legume, grădina 

cu legume. Îl vom ajuta pe Aricel să culeagă legumele, 

cântând împreună cu el ”Cântecul legumelor”. 

Expunerea 

 

Explicația 

Conversaţia 

Aricel 

Aricica 

Grădina cu 

legume 

Frontal 

 

 

 

 

Observ

area  

 

 

Ev.for 

mativă 

 



461 

 

integrată 

a conținuturi 

lor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Min 

 

 

 

 

15-20 

Min 

 

15-20 

Min 

 

 

 

 

 

5-10 

Min 

 

 

 

 

O1 

O2 

 

 

O3 

 

 

O4 

 

O5 

 

O6 

Pentru fixarea conținutului poveștii voi folosi planșe, 

punând copiilor întrebări: 

- Unde locuia Aricel? 

- De cine avea grijă Aricel în grădină? 

- Cum avea grijă de legume? 

- Ce l-a rugat Aricica să facă? 

- Ce legume a trebuit să aducă Aricel? 

- În ce a cules Aricel legumele? 

- Ce vrea Aricica să pregătească din legume? 

- Sunt importante legumele proaspete pentru sănătatea 

noastră? 

Tranziție: „Am un gărduleț” 

 

La activitatea practică copiii vor fi împărțiți în patru 

grupuri în funcție de ecusonul ales. Preşcolarii trebuie să-l 

ajute pe Aricel pentru a avea legume proaspete tot timpul. 

Fiecare grup va avea de lipit bucăți de hârtie pe câte o 

legumă: morcov, ceapă, ardeu, cartof . Le explic copiilor 

sarcinile de lucru, apoi ne încălzim mânuțele pentru a lucra 

cât mai  frumos (Batem palmele ușor…). 

Legumele realizate vor  fi aduse  în grădina de legume a lui 

Aricel și puse la expoziție. 

 

Tranziţie: „Trenulețul muzical” 

 

       La sectorul „Știință” preşcolarii trebuie să sorteze 

morcovii în funcție de grosime(gros-subțire); 

        La sectorul „Construcţii”  preşcolarii trebuie să 

construiască lădițe pentru legume, îmbinând corect 

piesele; 

       La sectorul „Artă”  preşcolarii  vor ștampila morcovi. 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicația 

Demonstra 

ția 

 

Exercițiul 

 

 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

 

 

Coș cu 

legume 

 

 

Planșe 

 

 

 

 

 

 

 

Legume din 

hârtie 

cartonată 

Bucăți de 

hârtie 

colorată 

Lipici 

 

Tavă cu 

pământ 

 

Cutii  

găurite cu 

două forme 

Morcovi 

Piese de 

îmbinat 

Ștampile din 

morcovi 

Coli 

 

 

 

 

Individ

ual 

 

 

 

 

 

 

Pe 

grupuri  

 

 

 

Individ

ual  

 

 

 

 

 

Pe 

grupuri 

 

 

Individ

ual 

 

 

compor

t 

amentul

ui 

 

 

 

Verific

are  

orală 

 

 

 

 

 

 

Evalua 

rea 

produse 

lor 

activită 

ții 

 

 

 

Evalua 

rea 

produse 

lor 

activită 

ții 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev.for 

mativă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



462 

 

 

  

Joc de atenție: „Spune ce lipsește”  

 

Joc de mișcare: „Hora legumelor vesele ” 

Masa 

Legume 

Calculator 

Frontal  

Verific

are 

Orală 

 

 

 

 

Asigurarea  

Feed-back-

ului 

4 

Min 

  Vom face o recapitulare a tuturor activităților desfășurate 

pe parcursul întregii zile, adresând copiilor câteva 

intrebări. 

Conversația 

Exercițiul 

 

 Frontal Verifica

re  

orală 

Ev.for 

mativă 

 

Evaluarea 4 

min 

  Se fac aprecieri verbale asupra modului de desfăşurare a 

activităţii şi asupra modului în care copiii şi-au dus la bun 

sfârşit sarcinile primite, apoi le voi oferi recompense. 

Expunerea 

 

recompense Frontal Aprecie

ri 

verbale 

 

Ev.for 

mativă 

Încheierea 

activităţii 

2 

min 

  Aşezaţi la măsuţe copiii vor cânta ”Am privit spre cer!!!”  

 

 Frontal   
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PROIECT DIDACTIC 

DESCRIEREA UNEI PERSOANE. AUTOPORTRETUL 

prof. Camelia Patrichi 

Școala Profesională Mogoșești, jud. Iași 

CLASA: a V-a 

DISCIPLINA: Limba și literatura română 

TIPUL LECȚIEI: mixtă. 

COMPETENȚE GENERALE: 

 1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și producerea textului oral. 

 2. Receptarea textului scris de diverse tipuri; 

 3. Redactarea textului scris de diverse tipuri. 

 4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise. 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

 1.1. Rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte orale narative, monologate și dialogate. 

 2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative și critice pe marginea unor texte diverse; 

 2.4. Manifestarea preocupării de a înțelege diverse tipuri de texte citite. 

 3.1. Redactarea unui text pe un subiect dat, având în vedere structurile specifice. 
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 4.1. Utilizarea structurilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea corectă și precisă 

a intențiilor comunicative. 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil să: 

 să identifice trăsături fizice și morale ale personajului din textul suport; 

 să precizeze etapele redactării unei compuneri și structura acesteia; 

 să menționeze trăsături generale (fizice și morale) despre propria persoană; 

 să schițeze planul unei compuneri descriptive; 

 să redacteze autoportretul. 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

 Metode și procedee: conversația euristică, învățare prin descoperire, explicația, dramatizarea. 

 Mijloace de învățare: fișe de lucru, manualul. 

 Forme de organizare a activității elevilor:  activitate frontală combinată cu cea individuală. 

 Forme și modalități de evaluare: observare sistematică, aprecieri verbale, autoevaluare, certificate simbolice. 

 Resurse:  

 umane: elevii clasei – nivel mediu; 

 materiale: fișe de lucru, caiete. 

 temporale: 50 minute. 
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BIBLIOGRAFIE: 

Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Halaszi, Monica, Davidoiu-Roman, Anca, 2017, Limba și literatura română, Manual pentru clasa a V-a, 

Editura Art, București. 

Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Halaszi, Monica, Davidoiu-Roman, Anca, 2017, Limba și literatura română, Caietul elevului, clasa a V-a, 

Editura Art, București. 

Ilie, Emanuela, 2014, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, Iași. 

OMEN NR. 3393/ 28.02.2017, Programa școlară pentru disciplina Limba și Literatura Română, Clasele a V-a – a VIII-a, București. 

 

  Scenariu didactic 

Etapele lecției Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategia didactică Evaluare 

Metode Mijloace Forme de 

organizare 

Moment 

organizatoric 

❖ Organizarea colectivului. 

❖ Pregătirea materialului 

necesar lecției.  

☺ Elevii își pregătesc 

materialele necesare 

desfășurării activității. 

 
 

 
 

Verificarea 

temei 

 Profesorul 

verifică tema, observă dacă elevii 

au întâmpinat dificultăți.  

☺ Elevii răspund, 

completează și corectează 

tema. 

Conversația  Caietul 

elevului 

Individuală Evaluarea temei prin 

sondaj. 

Aprecieri verbale 

Spargerea 

gheții 

 Propune elevilor să 

urmărească cu atenție un moment 

dramatizat, pregătit de către trei 

colege. 

 

☺ Trei eleve 

vor interpreta 

dramatizarea operei 

Portretul colegei de 

bancă de Mircea 

Sântimbreanu. 

☺ Colegii 

urmăresc cu atenție 

momentul propus. 

Dramatizare

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 

 

Aplauze 
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Captarea 

atenției 

 Distribuie anexa 1 care 

conține un fragment din opera 

Portretul colegei de bancă. 

 Adresează întrebări astfel 

încât copiii să descopere titlul 

lecției. 

 Răspund la întrebări 

și descoperă titlul lecției. 

Conversația 

euristică 

Învățarea 

prin 

descoperire 

Anexa 1 Frontală 

 

Apreciază 

răspunsurile elevilor 

Anunțarea 

subiectului 

lecției și a 

obiectivelor 

operaționale 

 Notează titlul lecției pe tablă: 

Descrierea unei persoane. Autoportretul 

și anunță obiectivele lecției. 

☺ Notează titlul pe 

caiete; 

☺ Ascultă cu atenție 

explicațiile profesorului. 

Expunerea Tabla 

Cretă 

Caietul 

elevului 

Frontală  

Comunicarea 

noilor 

cunoștințe 

 Profesorul expune 

conținutul științific: 

Descrierea unei persoane sau portretul 

cuprinde trăsăturile fizice și morale ale 

unei persoane. 

Autoportretul este un portret pe care un 

artist (scriitor sau pictor) ori un om 

obișnuit și-l face lui însuși. 

OBS: Într-un autoportret scris sunt 

evidențiate trăsături fizice și morale care 

definesc persoana reprezentată. 

☺ Își notează în caiete. 

☺ Adresează întrebări. 

Conversație 

euristică 

Expunerea 

 

 

Tabla 

Creta 

Caietul 

elevului 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

Fixarea 

conținuturilor 

 Recapitulează etapele redactării unei 

compuneri. 

 Distribuie anexa 2. Aceasta conține o 

schiță. 

 Distribuie anexa 3 ce cuprinde planul 

compunerii pe care elevii o vor redacta. 

 Actualizează informațiile referitoare la 

structura unei compuneri. 

☺ Răspund la întrebări. 

☺ Sunt atenți la explicațiile 

profesorului. 

☺ Elevii completează fișa de 

lucru. 

Conversația 

euristică 

Exercițiul 

 

Fișa de 

lucru 

(anexa 2) 

 

Fișa de 

lucru 

(anexa 3) 

Activitate 

individuală 

combinată cu 

activitatea 

frontală 

 

Observarea 

sistematică 

 

Aprecieri verbale 

Obținerea 

performanței 

 Profesorul 

distribuie anexa 4. Având în 

vedere actualizarea cunoștințelor 

referitoare la etapele redactării 

unei compuneri și structura 

 Ascultă explicațiile 

profesorului. 

 Redactează autoportretul. 

 

 

Expunerea 

Exercițiul 

Fișa de 

lucru 

(anexa 4) 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

Profesorul este atent 

la răspunsurile 

elevilor. Astfel, 

verifică dacă sunt 



467 

 

acesteia, elevii vor avea de 

alcătuit autoportretul. 

 Distribuie anexa 

5. Elevii își vor corecta 

compunerea și se vor autoevalua 

conform criteriilor stabilite. 

 Își corectează 

compunerile și se 

autoevaluează. 

 

 

Fișa de 

lucru 

(anexa 5) 

 

 

 

Individuală 

neclarități și le 

explică. 

Autoevaluare 

Asigurarea 

feedback-ului 

 La sfârșitul orei, 

profesorul apreciază activitatea elevilor 

și oferă certificate în funcție de felul cum 

s-au descurcat la ora de limba și literatura 

română. (Anexa 6) 

     

 

 

 

Certificate simbolice 

Anunțarea 

temei pentru 

acasă 

 Profesorul 

anunță tema:  

Scrie o compunere de minim 15 rânduri 

în care să îți descrii colegul de bancă. 

☺ Elevii își notează 

tema și cer informații 

suplimentare. 

 
 Individuală  
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ALTERNATIVE DE PREDARE ÎNVĂŢARE. METODA FLIPPED 

CLASSROOM 

 

COLESCU ANCA, LICEUL PEDAGOGIC “NICOLAE IORGA” BOTOŞANI 

 

Integrarea celor mai noi tendinţe în şcoală fac parte din evoluţia naturală a învăţării şi oferă o 

soluţie firească la prvocările moderne în cea ce priveşte educaţia. Una din metodele relativ noi 

este Flipped classroom (clasa oglindă sau mai bine zis, clasa răsturnată). 

Metoda” flip classroom” este o metodă modernă utilizată în educație. De obicei, aceasta 

presupune crearea conținuturilor în format digital, ca pagină/ aplicație web sau ca videoclip 

online. Strategia facilitează minimalizarea timpului alocat predării și maximizarea timpului 

necesar interacţiunii cu elevii. ”Inversarea” (flip) constă în faptul că “predarea” noțiunilor de 

bază ale unei lecții se face acasă și nu în sala de clasă. ”Tema” de acasă a elevilor constă în 

angajarea lor motivată, cu eforturi proprii creative, în procesul cunoașterii, iar temele date 

clasic pentru aplicarea și consolidarea conținuturilor se efectuează în activitatea colaborativă 

din sala de clasă. 

Elevii câstigă controlul asupra procesului de învățare prin studierea materialelor de curs în 

afara clasei, folosind lecturi, cursuri video pre-înregistrate (folosind tehnologia, cum ar fi 

Tegrity) sau emisiuni de cercetare.Ei un rol principal în acest tip de lecție, profesorul având 

rolul de moderator, de ghid.De multe ori a fost denumită ca ”activitatea școlară la domiciliu și 

munca la domiciliu în școală”. 

Avantajele metodei Flipped Classroom: 

Pentru elevi: 

1. alegerea timpului de învăţare şi parcurgerea conţinuturilor, proiectului ori de câte ori 

este necesar, 

2. libertatea de revenire la conţinuturile teoretice şi explicaţiile audio şi după ce acestea 

au fost discutate în activitatea din sala de clasă pentru a compara şi consolida 

înţelegerea, 

3. posibilitatea de autoevaluare şi feedback privind progresul prin rezolvarea sarcinilor de 

lucru, 

4. încurajarea interacțiunii sociale și munca în echipă, 
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5. formarea şi / sau dezvoltarea deprinderilor, tehnicilor şi abilităţilor de studiu individual, 

6. elevii nu rămân în urmă dacă absentează, informațiile le pot obține online; 

7. conduce la creșterea atenției individuale 

Pentru profesor: 

1. facilitează învățarea centrată pe elev și învățarea reciprocă între elevi cu nivele şi 

capacități diferite de atenție, concentare / receptare, înțelegere, oportunitatea de 

utilizare a blended learning-lui, 

2. posibilitatea de partajarea în secvenţe / lecţii online a conţinuturilor teoretice care 

trebuie predate – învăţate conform programei într-o oră de curs, în funcţie de 

caracteristicile colectivului de elevi, 

3. promovarea învățării reciproce între elevi cu stiluri diferite de învățare, prin valorizarea 

şi încurajarea elevilor de a-și împărtăși în echipă cunoștințele acumulate, 

4. facilitarea învățării diferenţiate prin oportunitatea de dirijare a elevilor capabili de 

performanţă şi respectiv consiliere a celor care au nevoie de ajutor suplimentar etc. 

5. conținutul informațiilor este permanent arhivat, poate fi revizuit sau remediat oricând. 

6. toți elevii sunt implicați în procesul de învățare; 

7. folosește tehnologia – devine un profesor cum o cere elevul zilei de azi. 

Acest model de predare oferă elevilor controlul asupra procesului de învăţare prin studierea 

materialelor de curs în afara clasei, folosind lectura şi tehnologia, cursuri video pre-

înregistrate sau emisiuni de cercetare. 

Scopul principal al acestei metode este de a cultiva experienţe de învăţare variate pentru 

cei care învaţă, care pot include învăţarea prin colaborare, învăţarea bazată pe proiect, 

învăţarea colaborativă de tip peer-learning şi rezolvare de probleme. 

Combinarea resurselor virtuale cu metodele pedagogice tradiţionale reprezintă o schimbare 

de paradigmă cu implicaţii asupra cunoaşterii în societate; de aceea disciplina pedagogică 

trebuie modificată în conformitate cu noul context în care trăim. Folosirea gadgeturilor în 

şcoală face parte din evoluţia naturală a învăţării, o soluţie eficientă şi necesară la 

provocările moderne adresate învăţării şi nevoilor elevilor.  
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PROIECT DIDACTIC  

Educatoare: Frîncu  Florina 

Unitatea de învățământ:Grădinița cu P.P.” Inocența”,Găești 

 

Grupa mare “Fluturașii” 

Tema anuală:Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim? 

Tema proiectului:De ziua ta,mămico! 

Tema zilei:Două zâne și o poveste…Mama și Primăvara 

Forma de realizare:Activitate integrată 

Forma de organizare:frontal,individual,în grupuri mici 

Tipul activității:consolidare de cunoștiințe,priceperi și deprinderi 

Componența activitătii: 

ACTIVITĂȚI  DE  DEZVOLTARE  PERSONALĂ (ADP): 

Rutine:”Ne pregătim pentru activități” 

            -Sosirea copiilor la grădiniță-deprinderi specifice 

            -Servirea micului dejun-deprinderi de igienă și autoservire; 

Întâlnirea de dimineață:”Ce sărbătorim mâine?”-discutii libere-deprinderea de a comunica 

împărtășind cu ceilalți impresii și opinii. 

Salutul; 

Prezența; 

Calendarul naturii; 

Noutatea zilei:”Zâna Primăverii vă invită la film! ” 

Tranziții: 

-“Trenulețul veseliei”-mers în coloană câte unu; 

-“Ne jucăm,noi ne jucăm/Pe la centre ne mutăm”-recitative 

-“Ne jucăm,noi ne jucăm 

Coatele noi le mișcăm 

Ștergem tabla uite așa 

Să putem iar desena 

Palmele nu stau deloc 



472 

 

Ci le pregătesc de joc 

Degetele-mi sunt petale 

Le deschid ca la o floare 

Mâna lebadă o fac 

Care dă mereu din cap 

Lebedele-n jur privesc 

Pumnișorii îi rotesc”-exerciții de încălzire a musculaturii mici a mâinilor. 

 

 

ACTIVITATI LIBER ALESE (ALA I) 

Nisip și apă:”Grădină cu flori pentru mama”-alăturarea și îmbinarea  diferitelor elemente din 

natură și nu numai pentru realizarea grădinii; 

Matematica/Manipulative:”Inimioare,inimioare”-puzzle 

Joc de rol:”De-a micii cofetari ”-(prăjituri pentru mama)-interpretarea rolului de cofetar. 

ALA II 

Dansul florilor 

Joc liniștitor:”Plimbă floarea” 

ACTIVITĂȚI  PE  DOMENII  EXPERENȚIALE: 

Domeniul Limbă și Comunicare (DLC) 

Educarea limbajului:”Două zâne și o poveste…Mama și Primăvara”-joc didactic 

(propozitii,cuvinte,silabe) 

Domeniul Om si Societate (DOS) 

Activitate practică:”Ghiveci cu flori pentru mama”-decupare după contur,asamblare, lipire. 

Scopul: 

-Consolidarea priceperilor și deprinderilor de a formula propoziții corecte din punct de vedere 

gramatical,de a completa propoziții eliptice utilizând cuvintele potrivite , de a despărți 

cuvintele în silabe precizând numărul de silabe; 

-Consolidarea unor priceperi și deprinderi practice-aplicative:de a decupa, lipi și de a asambla. 

Obiective: 

La sfarsitul activității preșcolarii vor fi capabili : 

O1 – să descrie imaginea de pe jeton,formulând propoziții simple/dezvoltate,corecte 

din punct de vedere gramatical; 

O2 – să despartă cuvintele în silabe și să precizeze numărul acestora; 

O3-să precizeze sunetul initial/final al unui cuvânt 
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O4- să completeze propoziții eliptice folosind cuvinte adecvate; 

O5– să execute corect operațiile practice învățate  (decupare,asamblare,lipire) pentru a 

realiza un ghiveci cu flori; 

O6-să îmbine corect piesele pentru a realiza un puzzle 

O7 – să interpreteze rolul de gospodină realizând prăjituri pentru mama; 

O8- să construiască prin alăturarea și îmbinarea materialele puse la dispoziție grădina 

cu flori pentru mama  

O9 – să analizeze critic și autocritic lucrările în funcție de criteriile stabilite. 

 

Metode si procedee: 

conversatia,explicatia,demonstratia,exercitiul,jocul,problematizarea,lucrul in echipa,munca 

independenta,turul galeriilor. 

Material didactic:jetoane,plicuri,bagheta magică,borcane,coșulete din plastic,planșă cu textul 

eliptic,ghivece,bețe de frigărui,foarfece,lipici,flori din carton colorat,puzzle cu scene din 

povestea Inimioare,inimioare  de Sarina Cassavan,șorțulețe,foi de pandișpan,ciocolată,forme 

pentru prăjituri,bețișoare colorate,crengi,pietre,flori,capace de sticle,. 

Locul de desfasurare:sala de grupa 

Durata:o zi 
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